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QUEM FOI O MÍSTICO 'VISIONÁRIO' GIORDANO BRUNO
Há 418 anos, em 17 de fevereiro de 1600, uma quinta-feira ensolarada, Roma presenciou um espetáculo dantesco. Centenas de pessoas lotaram o Campo dei Fiori (Campo das Flores), uma praça no centro
da cidade, para assistir à morte na fogueira de Giordano Bruno, por ordem da Santa Inquisição.

GIORDANO BRUNO

PARA ONDE VAI O BRASIL EM 2018?

As turbulências enfrentadas pelo país nos últimos anos,
tanto no cenário econômico quanto político, deixam a
população receosa sobre o que esperar em um ano em que
as eleições irão disputar a atenção com os jogos da Copa do
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CRISE NA VENEZUELA:

MAÇONARIA REALIZA REUNIÃO EM BOA VISTA

>23

O2

Março de 2018

O

texto Oração para qualquer crente de
qualquer crença(*) recebeu, num grupo
fechado de uma rede social, o seguinte
comentário:
Esta "oração" pode ser lida (interpretada)
por qualquer crente de qualquer religião, mas
no seus redutos aﬁns. Em maçonaria não! A
maçonaria não é uma religião. Nos seus templos não devem (não podem) existir orações do
tipo religioso. Ainda que em ritos com tendência religiosa este género de orações possam existir, isso será apenas uma particularidade (corpos rituais). Quando a maçonaria enveredar
por esse caminho estará acabada (para o país
ou obediência que tome esse caminho). Fernando Pessoa não era maçon, embora não
fosse leigo.

O Malhete

Respeito em absoluto esta opinião, que exprime, de forma correta, um ponto de vista diverso
do meu. Concordo, aliás, com a aﬁrmação de que
a maçonaria não é uma religião, bem como com a
informação de que Fernando Pessoa não era
maçom. Mas, pontuadas estas concordâncias,
mister é acentuar também onde, como e porquê
existem divergências de entendimento.
Desde logo, não é factualmente correto aﬁrmar-se que, nos templos da Maçonaria "não
devem (não podem) existir orações do tipo religioso". E não é factualmente correto porque nos
vários rituais de diversos ritos - mesmo os que
não podem ser considerados como sendo "com
tendência religiosa" - estão expressamente presentes e são regular e normalmente proferidas

"orações do tipo religioso". Mencionando apenas os ritos em que pessoalmente já participei,
para não correr o risco de cometer alguma imprecisão, assim sucede no Rito Escocês Antigo e
Aceite, em várias passagens, incluindo no Ritual
de Iniciação, no Rito Adonhiramita e no Ritual
de Grande Loja, este designadamente com as
intervenções do Grande Capelão, na abertura e
no encerramento dos trabalhos.
As orações previstas nos rituais mencionados
são - não me parece que, de boa-fé se possa aﬁrmar o contrário - "do tipo religioso", o que basta
para demonstrar o desacerto do argumento
defendido no comentário.
Diferente será se se aﬁrmar que não deve, não
pode, ter lugar na Maçonaria Azul (a Maçonaria
clássica ou básca, dos três graus de Aprendiz,
Companheiro e Mestre - já que, como acertadamente se pontua no comentário, em alguns dos
Altos Graus de alguns ritos pode ser diferente) a
oração, ou prece, especiﬁcamente de alguma
religião em particular. Nesse caso, a minha concordância estará presente. Mas uma coisa é uma
coisa, outra coisa é outra coisa...
Na minha opinião, nem sequer faz sentido
falar-se em Maçonaria Regular sem se ter presente o diálogo com, a invocação do Criador. A
Maçonaria Regular agrupa crentes, crentes no
Criador, qualquer que seja a conceção que Dele
cada um tenha, crentes de que a morte não é um
ﬁm, antes uma Passagem. Assim sendo, faz todo
o sentido que, em seu ambiente e em seus templos haja lugar a preces "de tipo religioso", desde
que não relativas a uma qualquer religião em particular. O espaço da Maçonaria é um espaço de
crentes, não um espaço de recusa de diálogo com
o Criador...
Ou dito de outro modo: a Maçonaria é um espaço onde cada um se aperfeiçoa, procurando a sua
superação, com vista a ser digno do seu Criador.
Não concordo que a Maçonaria seja apenas, e
nada mais, um espaço de autoaperfeiçoamento.
Também não perﬁlho a conceção que entende
que a Maçonaria tem na sua essência um esoterismo que a tudo o resto apaga. A minha posição
é intermédia: a Maçonaria é um espaço de autoaperfeiçoamento, como indispensável instrumento para que o que é verdadeiramente essencial no
Homem, o átomo vital que cada um recebeu do
Criador, possa alcançar a evolução para o plano
seguinte, para cujo acesso este plano de existência nos é suposto preparar. Se alguém quiser isto
designar por autoaperfeiçoamento com um objetivo de esoterismo, não me oporei...
Mas uma coisa é certa: nada disto implica que
se proscreva a prece na Maçonaria - desde que
essa prece possa ser dita por todos os crentes,
independentemente da sua crença!
(*) Texto publicado na edição nº 106
de O Malhete
(**) O Irmão Rui Bandeira é membro da
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A MAÇONARIA E A IGREJA DO MUNDO PERFEITO

U

m grande amigo meu, maçom reconhecido nos 4
costados do mundo, com relevantes serviços
prestados à Pátria e à Humanidade, brincou comigo depois de muito ler minhas reﬂexões sobre a maçonaria brasileira:
‒ Você será o vigário da igreja do Mundo perfeito.
Ele tem razão; no mesmo sentido raciocina outro grande maçom e amigo meu, com relevantes serviços prestados à Ordem:
‒ Irmão José Maurício... você é um cândido...
A palavra cândido signiﬁca inocente, pessoa incapaz
de praticar ou planejar o mal, ingênuo e visionário: um
vigário da igreja do mundo perfeito que almeja uma
UTOPIA. Nesse sentido, sou cândido sim.
Candidato seria uma pessoa cândida, o que não acontece em lugar nenhum, podem crer: aqui no Brasil principalmente, se a pessoa é candidato signiﬁca que é espertalhão, nutre variadas intenções além do bem comum.
Cândido também era o nome do meu bisavô (vô Candico), este sim ‒ homem corretíssimo, franco, sincero,
verdadeiro, lhano, singelo, despretensioso. Mascate(1)
de proﬁssão que nas horas vagas mantinha correspondência com o Imperador D. Pedro II. Ambos tinham barba.
Hoje ninguém tem o ﬁo-de-bigode para atestar honradez.
Cândido é também o personagem das obras de Voltaire, o “Candide” que, de tanto acreditar na pureza dos
outros deu-se mal; muito mal!
Cândido ou não, hoje estou bem curtido e sovado ‒
apanhei e tenho apanhado muito dos “poderosos” que
querem me calar. Aprendi a ler nos olhos deles... sofri
calado com as barbaridades que vi. Mas também aprendi
do Irmão Arnaldo Xavier:
“Pertencendo, não faça parte; fazendo parte, não
pertença”.
Destarte, no sossego da minha biblioteca e do meu
lugar sagrado, prossigo no meu posto, no alto daquela
torre no bairro Sagrada Família.
E continuo candidato a vigário da igreja do mundo
perfeito, aquele mundo que, nas palavras de São Voltaire,
“é o melhor dos mundos possíveis”, desta que é a melhor
das galáxias do melhor dos universos imagináveis.
Não obstante essas impertinentes divagações, quero
tranquilizar a todos os maçons e profanos do Universo:
declaro que sou cândido, mas não sou CANDIDATO a
nada. Não sou e jamais serei, pois quero me manter nessa
candura, e observando... Podem escrever isso numa
placa de bronze, aﬁxar em todas as Potências do mundo.
E vamos aos fatos:
I) Importante artigo recentemente divulgado pelo
Irmão Quirino, alerta, com muita lucidez, para o substantivo EVASÃO que melhor expressa a saída de membros
das Instituições Maçônicas. Evasão essa que, segundo
ele, é mais do que pedir QP, pois evasão é fuga: o Irmão
fujão desiste de tudo e não quer mais ouvir falar de maçonaria.
De fato encontramos centenas (talvez milhares) desses “desertores” por aí, mundo afora. Perdão! “desertores” NÃO!! Na maioria, são pessoas coerentes com um
ideal e decepcionadas com o que viram. Continuam
amando a Maçonaria (com “M” maiúsculo) mas não
querem ouvir falar desse “maçonaria” miúda de “m”
minúsculo que vive de tantos aborrecimentos.
Permita-me o estimado Irmão Quirino ampliar a reﬂexão sobre o tema, magistralmente abordado em seus estudos e artigo.
Os conﬂitos gerados pela divergência de pontos de
vista vão além do que acontece no dia-a-dia das Lojas e
das Potências.
A candura (condição, estado ou qualidade do que é
puro, límpido, que não tem mistura ou impurezas) esbarra na astúcia da ambição, nas malícias do ofício, na
manha dos interesseiros, na incontinência e impudicícia
verbal de “maçons” que , pelo seu Grau, função ou cargo

Clique aqui para assistir o vídeo

deveriam ser os primeiros a dar bons exemplos da postura e do falar maçônico. Quem acaba esbarrando na cerca
de arame-farpado são os homens livres e de BONS
COSTUMES, pois aqueles outros, cuja sindicância foi
feita "inter femura"(2) nem se dão conta das contradições
existentes na Augusta e Veneranda Ordem Maçônica.
E as lutas fratricidas existentes em nosso meio??
Enquanto a sociedade espera dos homens livres uma luz
no ﬁm do túnel para a infelicitada República, as cisões
que Morel & Souza deﬁniram como “autofagia maçônica” provam isso (MOREL; SOUZA. O Estado de S. Paulo) Como não somos capazes de combater inimigos
externos, voltamo-nos contra nós mesmos com um
excesso de tribunais maçônicos (coisas inexistente na
Maçonaria original e inimagináveis para Albert Mackey
na lista dos Landmarks).
Se vocês pensam que ao neóﬁto passam batidas tais
monstruosidades, estão muito enganados. Os Aprendizes, principalmente, são os mais atentos e acabam se
decepcionando com a Loja (ou a Potência) que exigiu
tanto deles para serem iniciados e que, na sessão seguinte
à da Iniciação abre o véu “do mistério” e lhes mostra a
face cruel de algo insuspeitado.
II) Liberdade para uns e submissão para outros; uns
são “mais iguais” que outros; a fraternidade torna-se
apenas formal, pois prevalecem grupinhos que cochicham antes das reuniões, “petits comités” que falam por
dezenas de contribuintes; as votações são feitas de supetão “pelo sinal de costume”, ou no voto glúteo: “os que
estiverem de acordo, permaneçam como estão” ‒ gritante
afronta ao livre pensamento e aos postulados democráticos: dá mais trabalho e leva mais tempo para se levantar
do que permanecer com a bunda na cadeira ‒ daí, voto
glúteo(3), como ﬁcou conhecido entre nós.
Outro fator de desânimo e decepção: as inﬁndáveis
perdas de tempo nas Lojas discutindo “sexo dos anjos”
ou a festinha do dias das mães, dia do sobrinho, dia da
sogra, dia do cunhado, dia da cunhada, etc... Até que cheguem à sapiente decisão sobre o refrigerante ‒ se vai ser
coca-cola ou mate-couro. A paciência de quem foi buscar
conhecimento nesse ponto já se esgotou. E o bom-senso
acaba fazendo essa pergunta:
‒ O que eu estou fazendo aqui? Essas pequenezas não
poderiam ser resolvidas pela comissão social, fora do
Templo?
Na “palavra ao bem da Ordem e do Augusto quadro”,
haja controle físico e emocional para a ladainha da
pompa fácil, a distribuição de elogios e o trombetear de
autoelogios; e pelos termos que jamais deveria existir na
Maçonaria como, por exemplo, a expressão “poderoso
Irmão”; caso soubessem a origem dessa gaiatice, deixari-

am de usá-la pelo resto de suas vidas.
III) Para encerrar tanta CANDURA e análise do que é
ou não é cândido, vou falar sobre as eleições maçônicas.
Herdamos todos os vícios da República e nenhuma
das virtudes que ajudamos a moldar para a formação do
Brasil e de governos desejáveis para a Pátria.
Nossas eleições são meramente formais, estruturadas
sobre o pensamento retrógrado que impede a alternância
no poder. Nossas “eleições” ou acontecem com candidato único, ou resultam engessadas por chapas “da situação” ‒ não há real desincompatibilização de cargos para
o registro de chapas, e desta forma a “máquina” sempre
sai na dianteira. Abstenho de falar das “cartas marcadas”,
das dinastias e das capitanias hereditárias.
Quanto aos projetos maçônicos, esses nunca saem do
papel ‒ mesmo quando são colocados nos folder das candidaturas.
Prouvera Deus, O Grande Arquiteto do Universo, que
houvesse muita divergência de pontos de vistas nas Lojas
e nas Potências. Só assim poderíamos crescer como Instituição e como homens!
Se vocês pensam que ao neóﬁto esclarecido passam
batidas tais monstruosidades, estão enganados. Quando
eles buscavam aﬁliação na Maçonaria, ﬁzeram uma
opção por esta Ordem e pelas instituições maçônicas que
se apresentam como democráticas, libertárias, aberta ao
contraditório e ao debate.
Eu acredito na Maçonaria e nos bons maçons!, e tenho
certeza de que temos excelentes Aprendizes, Companheiros e Mestres capazes de, a médio prazo, transformarem
o atual panorama num verdadeiro projeto, em novas leis,
novas constituições e métodos capazes de nos colocarem
na mesma altura da Maçonaria de outros países.
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
(1) mascate: antigo mercador ambulante, viajando a
pé ou no lombo de burro, que oferecia mercadorias de
porta-em-porta.
(2) peço perdão pelo uso da grosseira fórmula na
expressão latina, “inter femura”, que signiﬁca “nas
coxas”.
(3) cada um dos três músculos das nádegas que executam movimentos de abdução e extensão da coxa na articulação do quadril: o mesmo que bunda.

(*) O Irmão José Maurício Guimarães é Venerável
Mestre e fundador da Loja Maçônica de Pesquisas
“Quatuor Corona , Pedro Campos de Miranda”,
jurisdicionada à Grande Loja Maçônica de Minas
Gerais.
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QUEM FOI GIORDANO BRUNO,
O MÍSTICO 'VISIONÁRIO'
QUEIMADO NA FOGUEIRA
HÁ 418 ANOS

H

á 418 anos, em 17 de fevereiro de 1600, uma
quinta-feira ensolarada, Roma presenciou
um espetáculo dantesco. Centenas de pessoas lotaram o Campo dei Fiori (Campo das Flores),
uma praça no centro da cidade, para assistir à morte
na fogueira de Giordano Bruno, por ordem da
Santa Inquisição.
O padre, ﬁlósofo, místico, poeta, autor de peças de
teatro, nascido Filippo Bruno em 1548 em Nola, no
reino de Nápoles, pagava com a vida pela ousadia de ter
desaﬁado a Igreja e discordado das ideias então vigentes, entre as quais a de que a Terra era o centro do universo.
A sentença havia sido proferida oito dias antes pelo
papa Clemente 8 depois de sete anos de julgamento,
durante os quais Bruno negou-se diversas vezes a
renunciar às suas ideias e arrepender-se. Fez mais. Conta-se que, enquanto ardia na fogueira, ainda teve forças
para virar o rosto a um cruciﬁxo que alguém lhe havia
mostrado.
No livro As Sete Maiores Descobertas Cientíﬁcas
da História, os irmãos David Eliot e Arnold Brody contam que a história desse desfecho trágico, mas mais ou
menos previsível para a época, começou a ser escrita
em 1575, quando Bruno leu textos proibidos do ﬁlósofo
holandês Desidério Erasmo (1466-1536), o que lhe
valeu o primeiro processo de excomunhão.
É provável, dizem, que o temperamento inquieto e
contestador de Giordano Bruno o tivesse levado por si
só à fogueira, mas ter lido Erasmo ajudou a marcá-lo

como herege. Na verdade, desde cedo ele mostrou tendências heterodoxas. Ainda noviço, ele atraiu atenção
pela originalidade de seus pontos de vista e por suas
exposições críticas das doutrinas teológicas então aceitas.
Vida religiosa e conturbada
Assim, não é de estranhar que tenha chamado a atenção da Inquisição desde que começou a se tornar conhecido. Apesar de Bruno, que trocou o nome Filippo por
Giordano aos 15 anos, quando entrou para a Ordem
Dominicana, ter sempre estado ligado à religião, nunca
foi aceito pelos religiosos.
Em 1575, três anos depois de ter sido ordenado
padre, o futuro condenado concluiu o curso de teologia
no Convento Dominicano de San Dominica de Maggiori, em Nápoles, o mesmo em que havia estudado e
lecionado Santo Tomás de Aquino. Foi o início do seu
calvário.
Em fevereiro de 1576, ainda em Nápoles, aos 28
anos, Bruno viu-se obrigado a se transferir para Roma
para escapar das acusações de heresia. Mas uma vez lá,
no Convento de Minerva, ele não alterou sua maneira
de ser, e após alguns meses fugiu e abandonou o hábito
dominicano. Foi o suﬁciente para ser sido enquadrado
em um segundo processo de excomunhão.
Em abril do mesmo ano, teve de fugir para Genebra,
na Suíça, onde se converteu ao calvinismo. Foi uma
experiência efêmera. Por ter escrito um artigo no qual
criticava um professor calvinista, acabou preso e exclu-

Bruno acreditava que os existem 'inúmeros corpos como
nossa Terra e outras terras, nosso Sol e outros sóis

ído dessa religião.
Entre 1580 e 1585, Giordano Bruno pôde, enﬁm,
desfrutar de um breve interregno de paz. Deu aulas em
Paris, Londres e na Universidade de Oxford e celebrizou-se como autor de obras teológicas. Foi nessa época
também que se evidenciaram suas ideias cientíﬁcas,
tendo ele escrito vários textos sobre a teoria de Copérnico - mais tarde abraçada por Galileu Galilei, que também esteve na mira incendiária da Inquisição -, sobre o
Sistema Solar, e apresentou a hipótese de que o Universo era inﬁnito.
Segundo o professor Rodolfo Langhi, do Departamento de Física do campus de Bauru da Universidade
Estadual Paulista (Unesp), Bruno conhecia e apoiava a
teoria de Copérnico, o heliocentrismo, que dizia ser o
Sol o centro do universo. Mas foi além.
"Ele pregava que o Universo era inﬁnito, sem centro, e repleto de mundos habitados, como o nosso",
explica Langhi, que desenvolve pesquisas, projetos e
publicações na área de Educação em Astronomia.
"Ele disse o seguinte na obra Acerca do Inﬁnito, do
Universo e dos Mundos: 'que haja nesse espaço inúmeros corpos como nossa Terra e outras terras, nosso Sol e
outros sóis, todos os quais executam revoluções nesse
espaço inﬁnito'."
Além disso, ele também aﬁrmava, por exemplo,
que, além de Saturno (o planeta mais distante do Sol
conhecido até então), havia outros planetas que giravam ao redor da estrela. Isso foi conﬁrmado com a
descobertas dos planetas Urano, em 1781, por William
Herschel, Netuno, em 1846, por Johann Galle, e Plutão,
em 1930, por Percival Lowell.
Apesar de ter acertado nessas previsões, o modelo
cosmológico de Giordano Bruno não estava embalado
em dados cientíﬁcos, mas em crenças religiosas.
Por causa disso e outras "heresias", a partir de 1585,
novamente o vento abrasador da intolerância começou
a soprar em sua direção. Com as achas da incompreensão e da ignorância, seu inimigos começaram a acender
e a alimentar a fogueira que iria devorá-lo.
Com uma coragem beirando a arrogância, entretanto, Bruno manteve sua postura provocativa.
Em 1586, escreveu uma série de artigos insultando
altos funcionários do governo e reiterando suas ideias a
respeito do Universo. O resultado foi o previsto: teve de
fugir de Paris. E de lá para a Alemanha, onde se converteu ao luteranismo. Mas de novo, por pouco tempo. Foi
de novo expulso, desta vez pela Igreja Luterana de
Helmstedt.
Continua...
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Em 1591, cometeu aquele que seria, certamente, seu
maior erro. Quinze anos depois de deixar sua terra
natal, resolveu retornar à Itália a convite de um nobre
veneziano, Giovanni Mocenigo, que o alojou em sua
casa em troca de aulas de memorização, outra especialidade dele.
No entanto, Mocenigo traiu Bruno, entregando-o à
Inquisição veneziana.
Dessa vez, Bruno resolveu se retratar e argumentou
que suas ideias eram ﬁlosoﬁa e não teologia - portanto,
não questionavam o poder da Igreja. Ele deveria ser
solto, mas a Inquisição romana exigiu sua extradição.
Assim, em 27 de janeiro de 1593, ele tornou-se prisioneiro do Santo Ofício, de onde só saiu para a fogueira.
Até hoje a ﬁgura de Bruno e o que ele representa são
objetos de discussão. Apesar de suas ideias avançadas
para a época, muitos pesquisadores modernos aﬁrmam
que ele não era um cientista na acepção que a palavra
tem hoje.
"Ele era um pregador", resume o astrônomo Augusto Damineli, professor titular do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo (USP).
O físico e astrônomo Othon Cabo Winter, do Departamento de Matemática da Faculdade de Engenharia
(FEG), do campus de Guaratinguetá da Unesp, pensa
de maneira semelhante.
"Ele era muito bem informado, tinha conhecimento
dos avanços astronômicos mais atuais da época, mas
não fazia ciência", diz. "Bruno juntava os conhecimentos com suas crenças e fazia especulações e aﬁrmações
sem um embasamento cientíﬁco de fato."
Cientista ou místico?
Há, no entanto, quem pense diferente. É o caso do
antropólogo e medievalista português naturalizado
brasileiro, João Eduardo Pinto Basto Lupi, pesquisador do Centro de Filosoﬁa e Ciências Humanas da
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
"Hoje achamos que cientista é alguém agarrado a
instrumentos de observação e análise, com tabelas de
matemática do lado", diz. "Mas no tempo de Bruno não
era assim. Muitos inclusive, como Newton, por exemplo, não deixavam de ser astrólogos, nem de considerar
ideias de ciências ocultas."
De acordo com Lupi, o que importava era ter ideias
capazes de dirigir o conhecimento sobre o universo, e
isso Bruno tinha demais.
"É o que os americanos hoje em dia chamam de ideias seminais, capazes de fertilizar a inteligência", explica. "Mas muitas pessoas continuam agarradas a concepções cientíﬁcas demasiado racionalistas e positivistas, que não têm mais futuro. E nisso o Giordano Bruno
foi um grande orientador da ciência, um cientista visionário. Parecia medieval mas era mais contemporâneo
do que muitos hoje em dia."
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Milhares de pessoas passam todos os dias pelo local onde Giordano Bruno foi queimado
Mas por que Giordano Bruno incomodava tanto
a Igreja?
"Suas ideias tiveram importância política, pois na
luta entre a Igreja conservadora (dona do poder) e a
burguesia revolucionária (classe em ascensão) ele
optou pela revolução", responde Damineli. "Essa foi a
principal motivação para a Igreja assassiná-lo. Note
que ela reabilitou Galileu, mas nunca cogitou de fazer o
mesmo com Giordano Bruno, pois a luta dele era eminentemente política, no sentido de visão do mundo."
Segundo o astrofísico Daniel Brito de Freitas, da
Universidade Federal do Ceará (UFC), o principal
motivo do incômodo que Bruno causava à Igreja é que
ele defendia que o Deus deﬁnido pelo Cristianismo era
limitado e, acima de tudo, não incorporava a ideia da
inﬁnitude dos mundos.
"Ele sugeriu abandonar as Sagradas Escrituras e
reescrever Deus levando em conta a existência de
outros mundos e outras formas de vida pensante",
explica. "Para a Igreja, esse era um ato de blasfêmia do
mais alto grau na escala de heresia. Esse foi o motivo
pelo qual a Igreja Católica perseguiu e condenou Giordano Bruno à fogueira da Santa Inquisição."
A revolução de Giordano Bruno
Ao receber a sentença, Bruno deu uma prova, se não
dessa arrogância que lhe atribuem, pelo menos de
desassombro e autoconﬁança.
"Talvez vocês, meus juízes, pronunciem essa sentença contra mim com maior temor do que eu a recebo", declarou a seus algozes.

Apesar disso, ainda lhe foram dados oito dias para
ver se se arrependia. E embora suas ideias cientíﬁcas
desaﬁassem os preceitos de então, a Igreja não admite
que ele tenha sido condenado por esse motivo, mas sim
por questões teológicas.
Mesmo com as controvérsias, a maiorias dos cientistas de hoje concorda que Bruno foi um visionário
que anteviu e levantou questões que vieram a ser comprovadas ou ainda intrigam séculos mais tarde.
"São ideias e questões bem atuais", diz Winter. "Milhares de planetas ao redor de outras estrelas já foram
descobertos. A questão da existência de vida fora da
Terra é um dos temas mais relevantes para a ciência na
atualidade e acredita-se que será veriﬁcada ainda neste
século."
Damineli lembra que Bruno se entusiasmou com as
grandes navegações da época dos descobrimentos, que
estavam ultrapassando os limites imaginários dos oceanos e colonizando novos mundos. A partir disso, ele
imaginou naves movidas a vento solar, que só entraram
no campo cientíﬁco cerca quatro séculos mais tarde, e
que atravessariam o "oceano escuro de vácuo" para
aportar em outros planetas", diz.
Segundo Damineli, essas novas "grandes navegações no espaço" são análogas às anos 1500-1600 e têm
um potencial de revolução industrial ainda maior que
as da caravelas.
"Desta forma, a visão de Giordano Bruno vai muito
além de sua época, para tempos em que ainda não
entramos, mas estamos no limiar."
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MAÇONS QUE FORAM PRESIDENTES DOS ESTADOS UNIDOS

D

urante a Guerra da Independência, todos os
regimentos britânicos tinham uma loja maçônica incorporada a eles, e também havia lojas
militares adicionados a alguns regimentos do exército
colonial. O mais famoso deles era a Loja da União
Norte-Americana, que se reunia de tempos em tempos
e, sobretudo, para celebrar os dias de São João.
Após a guerra, foram criados galerias e estipulou uma
regra que iria ser apenas um Grande Loja para cada estado e que ninguém poderia decretar o privilégio de fundar
uma loja em um estado ou onde já estava correndo uma
zona de alojamento grande. Princípio qualiﬁcado como
"doutrina da jurisdição exclusiva"
Após a guerra, George Washington foi nomeado presidente no ano de 1789 (e reeleito nos presidenciais de
1792) e John Adams, seu vice-presidente. A cerimônia de
posse, realizada em 30 de abril daquele ano, foi marcadamente maçônica. O juramento foi levado por Robert
Livingston, Grande Mestre da Grande Loja de Nova
York. A cerimônia foi dirigida pelo Masom, general
Jacob Morton. O candidato foi acompanhado pelo general Morgan Lewis, que também era um Masom. Washington jurou a Constituição sobre a Bíblia da Loja Nº 1 de
São João de Nova York.
As Grandes Lojas criadas nas primeiras 13 colônias
foram fundadas nas seguintes datas: Virgínia, 13-X1778. Carolina do Sul, 27-XII-1783. Pennsilvania, 25IX-1786. Geórgia, 25-XII-1786. Nova Jersey, 18-XII1786. Maryland, 19-IV-1787. Nova York, 6-VI-1787.
Carolina do Norte, 12-XII-1787. Connecticut, 8-VII1789. New Hampshire, 8-IV-1789. Rhode Island, 27-VI1791. Massachussetts, 5-III-1792 e Vermot, 15-XII1794.
À medida que os colonos se moviam para o oeste, os
Maçons que se estabeleceram nas novas áreas solicitaram
o privilégio de criar lojas. As habitações militares e civis
encontradas nas guerras indianas são uma razão para
colaborar em conjunto. Muitos dos soldados e oﬁciais
recém-chegados eram maçons.
Listagens Presidentes Maçons dos EUA
George Washington, primeiro presidente, 1789 1797, Comandante Geral durante a Revolução Americana, tornou-se um Maçom em 4 de agosto de 1753, no Fredericksburg Lodge (agora nº 4), AF & AM, Fredericksburg, Virgínia. As lojas eram verdadeiros transmissores
de idéias. A ﬁlosoﬁa de Hume, Voltaire ou Locke não
teria atingido tantos homens simples da América se não
fosse por esses tipos de pousadas. Muitos soldados não se

tornaram defensores de idéias esclarecidas se não pertencessem à Maçonaria. No entanto, os irmãos teriam que
enfrentar um ao outro na Revolução Americana e colocar
sua ﬁdelidade maçônica e patriótica à prova.
James Monroe, 5º presidente, 1817 - 1825, iniciou
na Maçonaria no dia 9 de novembro de 1775, no Williamsburg Lodge (agora nº 6), AF & AM, Williamsburg,
Virgínia.
Andrew Jackson, 7º presidente, 1829 - 1837 Harmony Lodge Nº. 1, Nashville, Tennessee, membro honorário do Federal Lodge Nº. 1, F. & AM, Washington, DC,
e Jackson Lodge Nº. 1, F. & AM, Tallahassee, Flórida.
Em 1822 e 1823 serviu como o Grande Mestre dos
Maçons no Tennessee.
James Knox Polk , 11º presidente, 1845 - 1849, iniciou na Maçonaria em 4 de setembro de 1820, na Columbia
Lodge Nº 31, F. & AM, Columbia, Tennessee.
James Buchanan , 15º presidente, 1857 - 1861, iniciou na Maçonaria em 24 de janeiro de 1817, na Lodge Nº.
43 (não tem nome), F. & AM, Lancaster, Pensilvânia.
Andrew Johnson , 17º presidente, 1865 - 1869, fez
um pedreiro durante maio de 1851, no Greeneville Lodge
Nº. 119 (agora nº 3), F. & AM, Greeneville, Tennessee.
James Abram Garﬁeld , 20º presidente. 1881, iniciou na Maçonaria em 22 de novembro de 1864, no Columbus Lodge Nº. 30 F. & AM, Columbus, Ohio.
William McKinley , 25º presidente, 1897 - 1901,
iniciou na Maçonaria em 3 de maio de 1865, na Hiram
Lodge Nº 21, AF & AM, Winchester, Virgínia.
Theodore Roosevelt, 26º presidente, 1901 - 1909,
iniciou na Maçonaria em 24 de abril de 1901, no Matinecock Lodge Nº 806, F. & AM, Oyster Bay, Nova York.
William Howard Taft , 27º presidente, 1909-1913 juiz principal do Supremo Tribunal em 1921-1930, fez
um "pedreiro à vista" em uma "Hospedagem ocasionais"
convocada para esse ﬁm em 18 de fevereiro de 1909, na
Catedral do Scottish Rite, Cincinnati, Ohio, por Charles
S. Hoskinson, Grande Mestre em Ohio.
Warren Gamaliel Harding , 29º presidente, 19211923, iniciou Maçom em 27 de agosto de 1920, no Marion Lodge Nº. 70, F. & AM, Marion, Ohio.
Franklin Delano Roosevelt, 32º presidente, 19331945, iniciou Maçom em 28 de novembro de 1911, no
Holland Lodge Nº. 8, F. & AM, Nova York, a mesma Loja
em que George Washington, o primeiro presidente da
Nação, era membro honorário.

Harry S. Truman 33º Presidente, 1945 - 1951 iniciou
Maçom em 18 de março de 1909, na Belton Lodge Nº.
450, AF & AM, Belton, Missouri. Ele serviu como o Grande Mestre do Missouri em 1940.
Irmão e Presidente Truman foi feito um Grande Soberano Grande Inspetor-Geral, 33º, e membro honorário, do
Conselho Supremo em 19 de outubro de 1945 no Conselho Supremo AASR nas Direções da Jurisdição do Sul em
Washington DC, nessa ocasião serviu de exemplo (Representante) para a sua classe. Ele também foi eleito Grande Mestre Honorário do Conselho Internacional Supremo, Ordem de DeMolay. Em 18 de maio de 1959, o Irmão
e o ex-presidente Truman recebeu um prêmio por seus 50
anos, o único presidente dos Estados Unidos para conseguir esse aniversário de ouro na Maçonaria.
Gerald R. Ford Junior, 38º presidente, 1974 - 1977.
Foi elevado ao sublime cargo de Mestre Maçom em 18 de
maio de 1951 no Columbia Lodge Nº. 3, F. & .AM, de
Washington, DC, como uma cortesia do Malta Lodge Nº.
465, F. & AM de Grand Rapids, Michigan.
Lyndon Baines Johnson 1908-1973. 36º presidente,
1963 - 1969. Inscrito Aprendiz na Johnson City Lodge
Nº. 561, Johnson City, Texas em 30 de outubro de 1937.
Ele não avançou.
William (Bill) J. Clinton, 1993-2000 42º Presidente
dos Estados Unidos(D) Mason Conﬁrmado. Clinton, A
Rhodes Scholar, membro do CFR, membro da Comissão
Trilateral e participante do Bilderberger. Ingressou no
Conselho sobre Relações Exteriores em 1989, participou
de uma reunião Bilderberg em 1991 e foi membro atual
da Comissão Trilateral no momento da sua nomeação.
George Bush Jr. 41º presidente dos Estados Unidos.
Membro conﬁrmado da Skull and Bones. George W.
admite ser membro da revista Skull and Bones to Times.
Também membro do swl Council of Foreign Relations.
Maçom conﬁrmado. Bush está intimamente relacionado
com todo monarca europeu no exterior do trono - incluindo o rei da Albânia - e tem parentesco com todos os membros da família real britânica, a Casa de Windsor. Ele é o
décimo terceiro sobrinho da Rainha Mãe da Inglaterra e
da ﬁlha Rainha Elizabeth e o décimo terceiro, uma vez
removido o herdeiro do trono, o príncipe Carlos. A árvore
genealógica de Bush pode ser documentada até o século
15. Ele é um descendente direto de Henrique III e a irmã
de Henrique VIII, Mary Tudor, que também era esposa de
Louis XI da França . Ele também é descendente de Charles II da Inglaterra. George Bush Jr. E o número 13
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George Washington Masonic National Memorial
Por Kennyo Ismail

N

os últimos dias e em especial
no dia 22 de fevereiro, imagens e textos comemorando o
suposto Dia Internacional do Maçom
têm circulado pelas redes sociais. Os
textos falam que as Grandes Lojas dos
EUA e de outros países, reunidos na
Conferência dos Grão-Mestres da América do Norte de 1994, aprovaram a
escolha da data em homenagem ao nascimento de George Washington.
Apesar da aﬁrmação, não se viu qualquer Grande Loja dos EUA postando
algo em comemoração à data. Não se
viu nem mesmo um respeitável irmão
gringo mencionando isso em qualquer
rede social.
O que se viu foi alguns norteamericanos, inclusive maçons, come-

morando o aniversário de George Washington, mas não o suposto Dia Internacional do Maçom. O que também
pesou contra a aﬁrmação foi o fato de
que há nos EUA, mais precisamente
em Alexandria, na Virgínia, o George
Washington Masonic National Memorial, mantido, principalmente, pelas
Grandes Lojas norte-americanas, e que
tem por objetivo justamente exaltar a
imagem maçônica de George Washington. Especiﬁcamente no dia 22 de
fevereiro, o Memorial estava com
entrada franca em homenagem ao aniversário de George Washington. Mas
não ﬁzeram qualquer menção a Dia
Internacional do Maçom.
Além disso, uma pesquisa não
encontrou qualquer menção à comemoração da data por qualquer Obediência membro da Conferência dos

Grão-Mestres da América do Norte, o
que leva a crer que não existe o tal Dia
Internacional do Maçom.
Entretanto, recentemente recebemos
a informação de que a Grande Loja
Legal de Portugal, em 2016, celebrou
o “Dia do Maçom” como sendo o dia
20 de fevereiro. A comunicação, que
diverge da data celebrada no Brasil
em 2 dias, não faz menção ao caráter
internacional da data ou mesmo de
quando e como surgiu sua adoção.
Mas, em compromisso com o princípio
maçônico de busca da verdade, cabe
aqui esta atualização, na esperança de
que novas informações acerca do
assunto surjam.
Fonte: No Esquadro
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MAÇONS ILUSTRES E FAMOSOS

DESAGULIERS: CAPELÃO, CIENTISTA E MAÇOM

J

uan Teoﬁlo Desaguliers , ﬁlho de huguenotes
franceses nasceu em La Rochelle em 12 de Março
1683, em 1694 teve de fugir para a Inglaterra escondendo com seus pais para escapar da repressão religiosa
signiﬁca a revogação do "Édito de Nantes" dar plena
liberdade de religião.
Já que os protestantes não estavam seguros na França e a
família Desaguliers foge para Londres. Estudou seus
primeiros estudos na Igreja Cristã de Oxford. Devido às
suas características como estudante, o Dr. Jhon Keill o
leva como discípulo em seus estudos de ﬁlosoﬁa experimental.
Com 31 anos, ele é escolhido por sua capacidade e livre
de membros de direitos humanos da Real Society. Quatro
anos depois, ele completou o diploma de bacharel e médico
de direito. Desde o início , com destaque para a introdução
de aulas de leitura que se tornou muito popular em toda a
Europa, entre 1728 e 1730 viaja o país dando suas habituais
conferências baixos. Não só entre os cientistas se eles se
tornaram populares por suas habilidades, mas entre a classe
aristocrática ganhar o favor e estima de muitos personagens
da sociedade de Londres, tais como membros da família
real George I e George II que estavam entre seus ouvintes regulares .
Em 1712, ele se casou com Juana Pudsey , ﬁlha de
William Pudsey , perto de Oxford. Nessa união nasceram
quatro homens e três fêmeas de apenas duas crianças sobreviveriam, Juan Teoﬁlo, que era um clérigo protestante
como seu pai e Thomas, que optaram por carreira militar
Como cientista
Não só se destacou como um excelente conferencista,
mas pela publicação de um trabalho muito novo em dois
volumes intitulado " Curso de ﬁlosoﬁa experimental" , o
primeiro em 1734 e o segundo publicado dez anos depois.
Ele é creditado com estudos interessantes em física e
engenharia elétrica, bem como inventor, uma vez que apre-

sentou uma melhoria na máquina a vapor, adicionando uma
válvula de segurança necessária.
Ele também fez estudos e projetos para caldeiras de
aquecimento a vapor que lhe deram mais segurança. Ele
também é creditado por ter inventado o Planetário. Por
todos esses méritos, ele ganhou conﬁança e estima como
colaborador de Sir Isaac Newton, a quem ele ajudou em
vários estudos. Ele recebeu a medalha Copley da Royal
Society em 1734, 1736 e em 1741 por suas descobertas
sobre as propriedades da eletricidade.
Sua vida pública teve que ser dedicada a suas três grandes paixões: O sacerdócio como pastor anglicano, seu trabalho e estudos como engenheiro hidráulico e seu amor
pela Maçonaria
Como Maçom
Não se sabe a ciência certa quando foi feito um Maçom,
mas deixou para a posteridade o seu trabalho e as contribuições para a organização maçônica nascente em 1717. É
possível poderia ter começado antes de 1717, mas, obviamente, não estava presente naquele realizada histórico 24
Junho, caso contrário, pense que alguns historiadores teriam sido o primeiro Grande Mestre.
Suas contribuições são incontáveis e transcendentais
que ainda se aplicam hoje. Quanto aos rituais incipientes da
época, ele diz que introduziu alguns como "toasts" e "banquets" após a festa, bem como algumas contribuições litúrgicas.
Aﬁrma-se que ele teve contatos com alguns rabinos
poloneses por seu interesse na Cabala Prática que mais
tarde alcançaria os rituais atuais e que o mito maçônico de
Hiram Abif e a alegoria maçônica do Templo de Salomão
carregam seu carimbo.
Criou o primeiro fundo de ajuda mútua. Ele fez importantes contribuições sobre a estrutura e organização da
Maçonaria reorganizada que ele exportou da Royal Society.
Vendo os ataques que a Maçonaria recebeu desde o iní-

cio e buscando mais prestígio para isso, tentou entrar nela
da aristocracia londrina, atraindo os Duques de Montagu
e De Warton que deixariam uma imagem tão boa depois.
Também ao duque Francisco Esteban de Lorraine em
Haia e aos primeiros membros da família real Frederick
Prince of Wales e mais alguns aristocratas. Ele também
contribuiu para os primeiros estudos e doutrinas da ordem
com seu apoio a Anderson no preâmbulo da Constituição,
escrito em 1723 e sua revisão em 1738.
Ele foi membros de prestígio de vários dos primeiros
lodges em Londres e em 1719 sucede a G. Paine com
quem ele elaborou as 39 primeiras regras da Maçonaria, como G:. Mestre
Seu trabalho foi tão amplo e frutífero que, nos anos
1720, 21 e 22, ele era o Mestre Honorário: um guia e um
conselheiro para aqueles primeiros maçons. Seu trabalho
não foi apenas limitado a Inglaterra, ele percorreu vários
países e a Escócia também trouxe algumas das novas idéias
que estavam sendo realizadas no G: .Logia de Londres.
Ele era um homem muito prolíﬁco e seu trabalho cientíﬁco e maçônico é de interesse hoje. Jamais nem ﬁngiu ser
um desses maçons da poltrona que passavam pela Ordem
sem que passasse por eles. Todo esse trabalho árduo para o
bem da sociedade que poucas vidas é mais meritório se
mencionássemos que ele era um homem doente, sofreu de
dor constante e terrível pela gota.
Após vários meses de agravamento, a doença morreu no
inverno de 1744, em 29 de fevereiro. Dois anos atrás, sua
saúde não permitiu que ele fosse à Loja, seu forte e trabalhador espírito deixa de existir aos 61 anos. Ele está enterrado
na capela da rua Savoy em 6 de março, muitos HH. Eles
deram-lhe o último adeus. Poderíamos aﬁrmar com certeza
que ele era, se não o mais, um dos maçons mais trabalhadores de seu tempo.
Fonte:www.diariomasonico.com
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QUANDO A ESTRELA POLAR
ENCONTRA O FIO DO PRUMO
Por Ronan Loaëc - Tradução J. Filardo

D

epois de visitar cerca de duzentos Orientes para
a realização do livro que Ludovic Marcos e eu
acabamos de publicar sobre os templos maçônicos (edições Dervy), encontramos muitos “objetos
estranhos”, ou mesmo improváveis, que testemunham
uma má interpretação pelos “especulativos” das ferramentas utilizadas pelos “operativos”. O ﬁo de prumo é,
com frequência um deles!
Nós já tínhamos evocado alguns exemplos no tema “pó
de polimento”, entre eles o da pedra cúbica pontuda *. Este
elemento simbólico improvável não pertence a nenhum
corpus de construção e simplesmente testemunha o fato de
que o maçom especulativo nem sempre dispõe de conhecimento técnico que permita compreender em profundidade
as ferramentas e símbolos de origem operativa que perderam o seu signiﬁcado original e sua coerência no decorrer
do “transplante”.
O ﬁo dos construtores
Esta abordagem pelo tamanho da pedra nos leva diretamente ao ﬁo de prumo.
Sobre o tapete de loja tradicional, nos séculos XVIII e
XIX, o ﬁo de prumo não ﬁgura como tal. Existem ali duas
ferramentas de controle que usam o mesmo princípio, o
princípio de gravitação que estende o ﬁo preso a uma
massa em direção ao centro da Terra: a perpendicular (que
serve de joia de função ao segundo vigilante) e o nível (joia
do primeiro vigilante).
O ﬁo de prumo, a mais simples e mais instintiva de
todas as ferramentas do mestre de obras e do maçom, mostra o a vertical exata do lugar. Se se prolongar o ﬁo esticado
para cima, ele aponta o zênite, e se estendê-lo para baixo,
vai-se em direção ao nadir. Do lugar: na verdade, mesmo se
a diferença é ínﬁma e invisível, dois ﬁos de prumo nunca
são realmente paralelos porque a Terra é uma esfera. Duas
paredes distantes erigidas usando ﬁo de prumo não são
jamais paralelas. Na prática, e isso é o que importa para um
construtor pragmático, a precisão da ferramenta é mais do
que suﬁciente e mesmo quase absoluta.
O ﬁo de prumo e a “perpendicular” são na verdade uma
única e mesma ferramenta …
O ﬁo de prumo compreende dois elementos principais:
o peso cilíndrico, cônico ou esférico, geralmente de cobre
(ou qualquer liga densa e dura) e o gabarito de alinhamento
(o taco). Furada com um orifício central através do qual
passa o ﬁo enrolado em uma bobina, esta peça de madeira
tem comprimento idêntico ao diâmetro do peso usado para
veriﬁcar a verticalidade da parede. Basta para isso colocar
um lado do taco contra a última ﬁleira de blocos ou pedras e
certiﬁcar-se de que o peso simplesmente toca as pedras ao
longo de toda a altura da parede, até o chão, fazendo deslizar o ﬁo no orifício do taco.
A “perpendicular” é uma forma primitiva de prumo que
permite veriﬁcar a verticalidade de cada nova linha de
pedras: o ﬁo de prumo, curto, é colocado sobre uma placa e
ﬁxado de tal forma que o ponto de ancoragem ﬁca exatamente no meio do suporte. Quando a ponta de chumbo
pende exatamente no centro da prancheta (marcado por um
entalhe), suas bordas são paralelas ao ﬁo. Como este último é, por deﬁnição, vertical, as bordas da prancheta também o são. Basta então veriﬁcar que o peso está bem centrado quando a prancheta suporte é pressionada contra a
pedra para garantir que esta última está, ela mesma, vertical.
O nível, por seu lado, combina um ﬁo de prumo (para a
referência vertical) e um esquadro de dois braços semelhantes ligados por um braço horizontal. O esquadro está
no nível quando o ﬁo passa exatamente no meio deste
braço, permitindo veriﬁcar a horizontalidade do plano da
pedra sobre a qual é colocado o nível.
O ﬁo de prumo em loja
A introdução do ﬁo de prumo nas lojas é recente (entre
as duas guerras mundiais): tudo se passa como se se quisesse introduzir uma ferramenta moderna em uma loja equipando-a com as penas da tradição, mas sem perceber que se
trata simplesmente uma versão moderna e do uso ao

Clique aqui para assistir o vídeo

mesmo tempo mais simples, mais preciso, mais versátil e
mais universal do que a antiga “perpendicular”.
Instrumento moderno? E por que não, aﬁnal: durante a
nossa viagem pelos templos da França descobrimos um
Oriente (Montpellier), onde a lua, o delta e o sol foram
eram realizados com a ajuda de um datashow (projetor de
vídeo), com a vantagem de poder facilmente mudar a cor e
a decoração. Pode-se imaginar o mesmo dispositivo para
representar os tapetes de loja “todos os ritos e todos os graus” no centro do templo. Ou mesmo substituir o esquadro e
o nível de madeira por ferramentas laser de ladrilhador … o
aparelho de som e CDs substituíram o órgão, o piano ou a
“coluna da harmonia viva” dos antigos!
Este ﬁo de prumo que agora decora a maioria das lojas,
muitas vezes chamou minha atenção durante nossas viagens para a realização de nosso livro, assim como a descobrir uma pedra cúbica maior que a pedra bruta na noite da
minha iniciação: a ver em muitos templos o desenho da
Ursa Maior e Menor no centro da abobada estrelada e o …
ﬁo de prumo pendurado na estrela Polar no ﬁnal da cauda
da Ursa Menor, algo surrealista para o amador de astronomia.
Compreender o papel e o uso adequado das ferramentas
é um pré-requisito para a sua transposição adequada no
campo simbólico. Esta é uma regra de ouro: o simbolismo
das ferramentas e dos materiais deve basear-se em realidades habituais sob pena de ceder rapidamente ao pior em
toda a simbolatria, com base em uma imaginação fértil e
uma propensão marcada ao achismo esotérico.

À noite, basta olhar para o norte para veriﬁcar, em
nossas latitudes (45-47° N), a estrela Polar se situa a meia
altura entre o Zênite e o horizonte. Muito longe, portanto,
do “pico” da abobada celeste. Se fazemos o experimento
de pensamento consistente em prender um ﬁo de prumo
imaginário, nós o veríamos mergulhar longe de nós, a meio
caminho do horizonte. Em nenhum caso “no meio do céu”
sobre nossas cabeças!
O único lugar na Terra onde o ﬁo de prumo preso à
estrela Polar parece estar pendurado no meio da abobada
estrelado é … no Polo Norte: as lojas de ursos polares não
são muitas! Além disso, se escolhemos prender o ﬁo no
centro do Templo (o que é lógico porque nosso espaço de
reﬂexão se estende simbolicamente do zênite ao nadir),
evitemos, pelo menos, desenhar as duas Ursas bem no
meio da abobada estrelada e prender o ﬁo na estrela Polar.
Prestemos homenagem ao senso prático e aos conhecimentos empíricos de nossos antepassados simbólicos respeitando a consistência do mundo visível de modo que
nossos templos reﬂitam parcelas de beleza e harmonia
através da sua decoração. E penduremos o ﬁo, apelo à
retidão moral, mas também uma espiritualidade livre de
dogmas à nossa estrela simbólica: aquela que descobrimos, radiante e desejável, ao nos tornarmos companheiros,
e que desde então nos acompanha onde quer que nos levem
nossos sonhos e nossas aspirações.
Fonte: Bibliot3ca
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ONDE ESTÁS MEU
NOVO IRMÃO?

(*) Por Ir.'. Franklin dos Santos Moura
1. Introdução
Talvez seja muita pretensão falar desse tema tendo
menos de uma década de ingresso e atividade na Ordem.
Por outro lado, como o debate é dinâmico e necessário,
não tenho a pretensão de concretar uma verdade, mas
colocar um tijolinho na ediﬁcação da sua busca.
O objeto desse debate versa sobre o ingresso de
novos Irmãos, semeando perguntas para alcançarmos
uma ampla reﬂexão. A motivação em abordar tal tema
surge com a observação da gradativa redução do número de iniciações nos Orientes, sem entrar no mérito da
continuidade de criação de novas lojas, pois o resultado
de uma forma geral vem sendo uma média cada vez
menor de Irmãos por oﬁcina, alcançando o extremo de
muitas dessas não conseguirem com seu próprio quadro
iniciar os trabalhos de uma sessão, dada a falta de obreiros.
2. O que mudou? A Maçonaria?
Me parece oportuno iniciar por essa ampla pergunta.
Aﬁnal, pensemos, a Maçonaria mudou? Num primeiro
momento penso que não, visto que os valores e tradições permanecem os mesmos, o que abrange sua discrição. No entanto, se avaliarmos pelas obras, vejamos.
Nos dois séculos anteriores quantos países conquistaram sua independência através de movimentos maçônicos? Quantos fatos históricos e ações políticas tiveram
em seus bastidores a harmonia de uma orquestra de nossos virtuosos irmãos?
Bem, a lista de exemplos para justiﬁcar a resposta
positiva nas duas perguntas acima daria um outro relevante trabalho, e podemos imaginar sua extensão. Pois,
agora pensemos em responder essas perguntas olhando
o século atual. Seria igualmente extensa a lista de realizações? Creio que não, talvez por desconhecimento, e
lamento por isso.
O fato é que tais realizações abrilhantam os livros de
história e durante muitos anos ingressar na Ordem era,
dentre outras coisas, um ato nobre, pois o novo membro
se juntaria a galeria desses valorosos Obreiros.
Não que isso tenha mudado, mas as páginas da história vão amarelando ano após ano e esse encanto adormecendo ao calor do manto do esquecimento, pois a
dinâmica das informações nos dias atuais é tamanha que
um fato importante pode ser esquecido em dias ou
meses, o que dirá em anos ou décadas.
Aliada a dinâmica das informações, o próprio posici-

onamento da Maçonaria na Era da Informação e do
Conhecimento é algo que requer planejamento e constante avaliação. Qual o limite para atuação na internet e
nas diversas redes sociais? Ao menos podemos convencionar a certeza de que diﬁcilmente o futuro de uma
organização será escrito sem que haja uma estratégia de
comunicação, pois cada vez mais para existir não basta
apenas estar erguido, mas é necessário ser percebido e
destaca-se...adequadamente percebido.
Essa breve constatação responde em parte a pergunta
que inicia esse tópico. Aﬁnal, a Maçonaria mudou?
Não! Porém a forma de suas obras serem percebidas e a
percepção sobre a própria instituição em si, isso sim
mudou. E por que isso ocorreu? Simplesmente porque o
homem, que é quem percebe, também mudou e muda
cada vez mais rápido.
3. O homem muda em alta velocidade e sem freio
Muitas são as formas de abordar e perceber as
mudanças do homo sapiens. Certamente é outro tema
que seja pela Sociologia ou Antropologia, daria um relevante trabalho. Daí, me deterei a partir da visão do homo
sapiens utilizando o conceito de 'mundo, modernidade e
sociedade líquidos' do saudoso pensador Zygmunt Bauman. Na visão desse sociólogo, o homem assumiu uma
posição de individualidade e ao mesmo tempo dependência do consumismo e da necessidade de percepção
de sua existência pelos outros. De certo que não citei
nem 1/10 de sua ampla e preciosa obra, mas para o propósito do presente trabalho será suﬁciente.
Nos dias atuais, o homem vive uma contínua saga de
sobrevivência e esgotamento. Primeiramente, não tem
tempo, ou melhor dizendo, o tempo é constantemente
insuﬁciente para fazer tudo aquilo que considera necessário fazer.
Ainda nos dias atuais, e no clima de sobrevivência, o
homem está cada vez mais se distanciando da necessidade de ser coletivo e apostando alto na individualidade
como forma de sobressair nas batalhas proﬁssionais.
Trabalhando incansavelmente e escalando os méritos da individualidade, os brindes desse homem são
com as taças do consumismo, disfrutando quando pode
os prazeres que sua posição oferece. Todavia, nem todos
que trabalham e não tem tempo estão numa posição tão
favorável assim, e aqui reside a grande massa, pois o
consumismo aparece como forma de agrupar as pessoas
e criar redes de relacionamento ou simplesmente de

exclusão ou inclusão. Nessa teia, o homem está constantemente se refazendo e desfazendo, pois do contrário
é excluído do meio em que interage no dia-a-dia.
Bem, mas por que isso tem relação com o ingresso de
novos irmãos na Maçonaria? Optando por uma das várias vias, podemos dizer que durante décadas havia um
perﬁl que era estudado, avaliado e com cautela ocorriam as indicações, o que levava tempo. Nos dias atuais,
uma das primeiras constatações é que 'esse perﬁl' está
cada vez mais escasso já que o homem está constantemente mudando, e o tempo de estudar e avaliar colide
com a ansiedade e imediatismo dessa geração. Logo, o
que antes levava um ou dois anos agora deveria levar
um ou dois meses.
Levar um ou dois meses não seria o maior problema,
mas sim se esse período seria necessário para uma avaliação assertiva sobre as qualidades do candidato que o
tornaria digno de ingressar na Ordem. Daí, além da
escassez do perﬁl, temos o crescente risco de acolher
irmãos que em pouco tempo estariam deixando o quadro, não só da sua oﬁcina, mas da Ordem. Não é por
menos que umas das características predominantes no
perﬁl do ingressante nos dias atuais compreende
homens aposentados ou no mínimo acima dos 40 anos,
pois essa fatia da sociedade ainda pertence a gerações
pré-ansiosas e imediatistas.
Como a tolerância e a serenidade do perﬁl maçônico
podem duelar com o imediatismo e ansiedade dessa
geração? Essa pergunta é apenas a ponta de um iceberg
ainda maior, mas sua resposta ﬁcará endereçada a outro
trabalho. O fato é que em regra geral o time que vem
sendo formado está cada vez mais veterano, o que pode
preocupar a longo prazo. Se de um lado temos essas
constantes mudanças no comportamento humano criando uma névoa que impede identiﬁcar novos possíveis
Irmãos dessa geração, por outro lado temos o ingresso
maduro, porém com capacidade de produção/atividade
menor, pois poucos mantém o vigor no período de aposentadoria. Agrava um pouco mais esse quadro a perspectiva da reforma previdenciária que aumenta a idade
para 65 anos, deixando aqui mais um tema de análise.
Todavia, outro ponto merece destaque.
Continua...
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Só se aproxima ou desperta interesse quando
alguém conheceu algum parente maçom ou pessoa
próxima. Essa pessoa, sem muita dúvida, vem correspondendo ao maior percentual de ingressantes. Do
contrário, se a pessoa não teve contato com 'nada' de
maçonaria, mesmo que se interesse quanto aos aspectos ﬁlosóﬁcos, acaba por desanimar quando é informado dos compromissos ﬁnanceiros a serem assumidos,
que por mais que não sejam exorbitantes, essa pessoa
coloca tais compromissos no mesmo nível das contas
que já possui ﬁcando no mesmo grau da conta de condomínio, energia, ﬁnanciamento, etc. Daí pensa: Mais uma conta pra quê?
4. Quantas agulhas temos no palheiro?
Depois de abordar que a percepção sobre a Maçonaria (e suas obras) mudou ao longo dos anos e que o
homem segue uma 'metamorfose ambulante e sem
freio', a pergunta permanece ardente: Como encontrar
novos Irmãos?
Obviamente que em se tratando de opinião, podem
existir muitas maneiras, porém irei abraçar algumas
pequenas sugestões.
A primeira é que devemos atrair possíveis candidatos com nossos exemplos e atitudes. Aﬁnal, onde
teríamos maior chance de conhecer alguém: numa
jornada de bares ou num grupo que realiza trabalhos de
caridade? São extremos, mas serve como exemplo.
Imagine que você como maçom carrega a imagem
da Ordem contigo em qualquer lugar. A embriaguez, a
exposição pública não é só sua, mas também da instituição que representa. Além disso, se por um instante
havia alguém interessado em ingressar, certamente
com seu desastroso exemplo, essa pessoa irá pensar
mais algumas vezes...antes de desistir.
Ainda exempliﬁcando, recordo-me que durante
algumas fases da Operação Lava Jato, recebi várias
vezes informações no WhatsApp de que o Juiz Sérgio
Moro era maçom. Sem entrar no mérito se há verdade
nessa aﬁrmação, me chama a atenção o quanto a atitude dele em fazer justiça se tornou uma moldura para
colocarmos um 'exemplo' de líder maçom. Certamente, muitos teriam orgulho de ingressar numa organização e poder chamar alguém como ele de Irmão.
Agora, pensemos o inverso e veja qual seria o efeito
de alguém condenado na Lava Jato ser identiﬁcado
como membro da Ordem. Que efeito isso causaria?

Quantos desejariam manter a maior distância possível estar em todo lugar, ou seja, nas Universidades, ambientes de trabalho, ambientes religiosos, grupos sociais
de uma organização que possui pessoas dessa estirpe?
A segunda sugestão passa pela comunicação e e outros.
A diferença quando comparamos com épocas pasdivulgação das obras, pois em tempos de crise, você
conseguir força para manter e/ou administrar hospita- sadas é que a percepção sobre a Maçonaria enquanto
is, escolas, asilos, creches (etc) é algo muito positivo instituição e suas obras está amarelada e empoeirada, o
que desperta no mínimo a curiosidade em conhecer que nos remete a cautela de destacar os valores no mínicomo que uma organização sem ﬁns políticos e lucrati- mo das Lojas que fazemos parte.
O que não mudou é nossa responsabilidade de ser a
vos consegue fazer tais obras. Importante destacar que
a divulgação é das obras e não das pessoas envolvidas, principal propaganda da Ordem, e isso sem dúvida é
sendo muito mais um balanço social do que uma pro- um poderoso imã para reunir as poucas agulhas num
palheiro em constante movimento.
paganda.
Por ﬁm, a comunicação e a atuação na internet e
Por ﬁm, não se trata de uma sugestão, mas de um
redes sociais
pode também ser uma estrada ou uma
desaﬁo. Quando foi abordado as condições
do comClique aqui
para assistir
o vídeo
portamento humano, que ﬁque claro não existir uma janela para inovar ou atualizar a percepção sobre a
linha divisória entre a organização maçônica e a socie- instituição, realçando suas obras sem prejudicar a disdade. Estamos juntos e misturados e por assim ser, crição como valor sólido.
É certo que em nenhum momento as reﬂexões
temos um desaﬁo diário de não se deixar vencer pelas
patologias sociais desses nossos tempos, quais sejam, desse ensaio não desejaram apontar a necessidade
o individualismo, consumismo, imediatismo, dentre quantitativa de ingressos, mas antes da quantidade,
outros. Pois do contrário, além de um número menor discorrer sobre a diﬁculdade qualitativa dos ingressos,
de ingressantes, a maçonaria, enquanto instituição pois o amanhã e o longo prazo dependem dessas
poderá adoecer se tais sintomas estiverem presentes sementes.
Na esperança de ter contribuído e na certeza de não
em nossas oﬁcinas.
esgotar o tema, acredito que o debate deve se manter
com a chama acesa, e que novas páginas sejam preen5. Considerações Finais
Esse breve relato ou ensaio teve por objetivo apre- chidas com o valor dos atuais e novos obreiros.
sentar algumas reﬂexões sobre 'o ingresso de novos
(*) Ir.'. Franklin dos Santos Moura
Irmãos'. O propósito é provocar e situar o leitor em
A.'.R.'.B.'.L.'.S.'.
Prof. Hermínio Blackman 1761
alguma(s) das abordagens apresentadas e abrir camiOr.'. Vila Velha - ES
nho para novos debates acerca do tema.
É sabido que potencialmente o novo Irmão pode
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A LITERATURA É O ÚNICO INSTRUMENTO
REALMENTE CAPAZ DE MUDAR O HOMEM
Edival Lourenço
Escritor
Goiânia-GO

A

literatura não é um fenômeno recente. Antes
mesmo das inscrições rupestres, ela já existia em
sua forma oral. É fácil imaginar o Homo sapiens,
ainda na era das cavernas, no ﬁm do dia, ao redor do fogo,
narrando suas façanhas de caçador. Certamente aquele que
tivesse a melhor estratégia narrativa acabava por angariar
vantagens competitivas naquela civilização incipiente.
Poderia exercer algum posto de liderança e comando, reivindicar as melhores glebas de caça, reservar para si as
mulheres mais saudáveis e gerar as proles mais bemsucedidas. É razoável supor que, pela prevalência do mais
apto, somos descendentes de uma linhagem de trogloditas
contadores de histórias. As linhagens sem aptidões narrativas certamente pereceram ao longo do tempo.
Mas o registro literário desde a escrita rupestre, passando pela escrita cuneiforme, pelo papiro, pelo pergaminho,
pelos incunábulos dos escribas dos mosteiros medievais,
sempre permeou a vida da humanidade. Mas só o suporte
de papel, em um chumaço impresso e encadernado, numa
técnica desenvolvida por Gutenberg, no século 15, vulgarmente conhecido como livro, permitiu a disseminação
massiva dos conteúdos literários.
A propósito, quem milita com Literatura neste mundo
de coisas utilitárias de hoje em dia, às vezes se vê instigado
a responder de pronto: para que serve mesmo a Literatura?
A resposta parece óbvia, mas na hora de responder assim
de chofre e de forma objetiva, acaba-se caindo em apuros.
Em primeiro lugar, para se dar uma resposta que convença minimamente, será preciso admitir que há, ainda
hoje, certos fatores que entram na composição das forças
do mundo que são, digamos, sutis. Como a força do Papa,
que não tem nenhuma divisão de brigada, mas conseguiu
interferir em muitas guerras e questões relevantes ao longo
da História. Inclusive agora, recentemente, com o papa
Francisco protagonizando sutilmente o reatamento diplomático entre os Estados Unidos e Cuba, que viviam um
embargo por mais de cinco décadas. São forças não passíveis de avaliação imediatamente em números, peso, medida ou valor monetário. São coisas que não entram no cálculo do PIB, nem no superávit primário, mas são primordiais.
Como o ar que respiramos, que ninguém calcula o seu preço, mas sem ele não existiríamos para dar preço às outras
coisas. Com uma diferença signiﬁcativa: o ar é natural; a
Literatura é invenção humana, no desenrolar de sua cultura. Seja como for, valendo-me inclusive de um ensaio de
Umberto Eco, aí vão alguns exemplos de utilidade da Literatura que consegui elencar:

O Malhete
Informativo Maçônico Online
Publicação da Editora Castro
Circulação em todo o Brasil

1º — A Literatura contribui para a formação, estabilização e desenvolvimento de uma língua, como patrimônio
coletivo. O que seria da língua portuguesa sem Luís de
Camões? O que seria do italiano sem Dante Alighieri? O
que seria do espanhol sem Cervantes? O que seria do inglês
sem Shakespeare? O que seria da civilização e da língua
grega sem Homero? O que seria da língua russa sem Púchkin? É bom lembrar que impérios que não tiveram uma
Literatura que sobressaísse entraram em decadência sem
alcançar o apogeu, como o vasto império mongol de Genghis Khan, o maior em extensão territorial da história.
2º — A Literatura mantém o exercício, o arejamento, o
frescor da língua, que é o principal fator de criação de identidade, de noção de comunidade, do sentimento de pátria e
pertencimento a uma placenta cultural que nos acolhe e nos
dá sentido à vida tanto individual quanto coletivamente.
3º — A Literatura proporciona o aprendizado, de uma
forma lúdica e segura, ao mesmo tempo em que permite o
acesso das novas gerações aos valores acumulados pelo
processo civilizatório e universalmente aceitos como válidos, como a honestidade, o respeito ao próximo, a importância da cultura, enﬁm a transmissão de valores morais,
bons ou ruins e o senso crítico de escolha dentre eles ou até
de rejeitá-los por inteiro.
4º — A Literatura expande a rede neural do leitor, possibilitando a diversidade das ideias, a capacidade de reﬂexão, a noção de ﬂexibilidade e a tolerância para com o
diferente, proporciona a empatia (capacidade de se colocar
no lugar do outro — pré-condição para a existência da ética
na sociedade), prevenindo as pessoas contra o sectarismo

político, o fanatismo, a submissão cega a líderes maliciosos, a ideologias e a religiões.
5º — A Literatura enseja o surgimento e a disseminação
de valores estéticos, aguça a sensibilidade, introduzindo na
vida das pessoas o verdadeiro sentido do belo, distinguindo-nos da fauna geral, onde gosto não se discute.
6º — A confabulação da literatura nem sempre segue o
caminho retilíneo desejado pelo leitor, possibilitando a ele
entrar em contado com a frustração ﬁccional, como exercício de amadurecimento para o enfrentamento das frustrações reais impostas pela vida de fato, às quais é bom que
resista e supere.
7º — A Literatura, como toda arte, estimula o cruzamento de informações, possibilita a sinergia do pensamento, amplia a visão da realidade e até cria realidade nova.
8º — A Literatura faz a aproximação entre a ciência e a
vida. No dizer de Roland Barthes: “A ciência é grosseira, a
vida é sutil, e é para corrigir essa distância que a literatura
nos importa”.
9° — A Literatura cria as pré-condições para que os atos
e os fatos ganhem dimensão simbólica. E é na dimensão
simbólica das coisas que a vida ganha sentido. Aﬁnal,
como diz o axioma histórico: “Os atos e os fatos não existem por si, mas nascem do sentido que lhes é atribuído”.
10° — Pelo que foi listado, a Literatura não é uma panaceia — remédio para todos os males —, mas a base, a plataforma de lançamento de cidadãos melhores, numa sociedade portadora de um clima onde pessoas de boa vontade
possam ver implantados seus ideais de paz, respeito, leveza, cordialidade, lisura, honestidade, preservação e desen-
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GIORGIO VASARI, O HOMEM QUE CRIOU A HISTÓRIA DA ARTE

Clique aqui para assistir o vídeo

N

o ﬁnal de sua vida Michelangelo Buonarroti, o mais famoso artista do Renascimento italiano, começou a queimar os
desenhos, que considerava meros esboços para
atingir sua perfeição estética. Ao eliminar esses
desenhos, ele queria que a posteridade, ao pensar
no grande Michelangelo, visse uma ﬁgura imponente de um gênio insuperável, tão frio e rígido
como o mármore com o qual fazia suas esculturas,
e cujo processo de criação era quase uma centelha
divina.
Mas devido à intervenção oportuna de outro
artista importante do Renascimento, Giorgio Vasari (1511-74), pintor, arquiteto e escritor, que salvou muitos desenhos da destruição do artista,
surge a imagem de um ser humano.
A proteção ao legado dos artistas com quem
convivia, assim como a de seus predecessores,
tornou-se a obsessão de Vasari.
Em 1550, ele publicou sua obra seminal, Le
vite de' più eccellenti pittori, scultori e architettori, na qual escreveu as biograﬁas dos grandes
gênios do Renascimento, com seus defeitos, rivalidades, vícios e excentricidades, tirando-os de

seus pedestais e humanizando-os. Masaccio era
distraído. Filippo Lippi tinha uma libido insaciável apesar de ser padre. Paolo Uccello abandonou
seu trabalho ao servirem queijo.
Em The Collector of Lives: Giorgio Vasari and
the Invention of Art, um novo livro sobre Vasari,
Ingrid Rowland e Noah Charney evitam o interminável debate acerca da veracidade ou não das
histórias relatadas pelo biógrafo. Em vez disso, os
autores concentram-se no que foi incluído na biograﬁa, como uma forma de descobrir, nas entrelinhas, quem era de fato Vasari.
Assim, uma história melodramática de Leonardo da Vinci morrendo nos braços do rei Francisco I da França, lamentando amargamente a
falta de devoção à sua arte, revela mais a atitude
de Vasari em relação ao seu trabalho do que um
suposto melodrama de Leonardo.
Vasari alcançou fama e riqueza por sua rigorosa ética proﬁssional. Sua exigência em cumprir
prazos o deixava exausto, mas lhe garantia um
ﬂuxo constante de encomendas importantes dos
Medici e do papa. Ao ignorar as zombarias dos
rivais sobre sua baixa estatura, Vasari criou uma

obra elogiada por seus contemporâneos e ﬁcou
tão famoso como muitos dos seus biografados.
Segundo os autores, sua aparência pouco atraente
levou-o a defender Giotto e Brunelleschi, dois
homens baixos e feios, lembrando ao leitor que
muitas vezes “a terra esconde veios de ouro”.
Rowland e Charney descrevem uma visão
panorâmica do mundo da arte durante o Renascimento, com Vasari no centro. Ele preservou os
esboços de Michelangelo por julgá-los valiosos.
Em uma época em que artistas eram em geral anônimos, artesãos sem instrução, ao dar mais importância à grandeza deles do que às suas obras, Vasari criou as bases da história da arte e de como a arte
é compreendida hoje.
Na leitura das entrelinhas das biograﬁas os
autores ﬁzeram o trabalho excelente de captar a
personalidade de um homem à frente de seu
tempo e que desempenhou um papel notável na
valorização da arte e dos artistas.
Fontes:
The Economist
www.alferes20.net
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OS DEGRAUS DA
ESCADA DE JACÓ

os da iniciação onde o neóﬁto põe o pé no primeiro
degrau a caminho da evolução, situação que não acontece na Escada de Jacó.

A

história da Escada de Jacó é descrita em Gênese, capitulo 28, versículos de 10 a 22 e descreve a viagem de Jacó partindo de Berseba rumo

a Harã.
Chegando, ao ﬁnal da tarde, a um determinado
lugar, parou para pernoitar e usou uma pedra como
travesseiro.
Durante o sono, ele teve um sonho, no qual viu uma
escada apoiada na terra e com o seu topo alcançava os
céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela.
Ouve a voz do Senhor lhe prometendo aquelas terras,
longa descendência e proteção.
Ao acordar, colocou a pedra que usava como travesseiro, em pé, como uma coluna, sagrando-a com
óleo e deu o nome de Bethel àquele lugar.
No relato bíblico, não há menção das três virtudes
teologais (Fé, Esperança e Caridade) nem da quantidade de degraus da escada.
Além do mais, este símbolo da escada, que liga a
terra aos céus, ou aos submundos não é exclusividade
cristã.
Nos mistérios de Mitra, encontramos os sete estági-

Na escada de jacó apenas anjos subiam e desciam.
E não é só Zoroastro que prescrevia a evolução por
deGRAUS. Várias Escolas de Mistérios apregoam a
transformação do homem pela assimilação de valores
codiﬁcados em símbolos ou elementos da natureza.
Encontramos numericamente uma relativa coincidência de sete degraus. Na Escada de Mitra, o iniciado
será instruído a vencer algumas paixões e a desenvolver potencialidades (vícios X virtudes) correlacionadas aos sete planetas da antiguidade.
Suas puriﬁcações e elevações espirituais dependiam da entrega de sua energia vital e nutritiva à Lua, a
Mercúrio, os seus desejos, à Vênus, seus apetites, ao
Sol, suas capacidades intelectuais, a Marte, seu espírito de luta, a Júpiter, seus anseios de poder e a Saturno,
suas inclinações mais baixas.
Mas, há ritos maçônicos que possuem instruções
sobre os degraus da Escada de Jacó, também com virtudes, em número de sete: JUSTIÇA – CARIDADE –
INOCÊNCIA – DOCURA – FÉ – FIRMEZA e
VERDADE.
Também, há um entendimento na seguinte sequência de virtudes: JUSTIÇA – IGUALDADE –
BONDADE – BOA-FÉ – TRABALHO –
PACIÊNCIA e INTELIGÊNCIA.

O Rito Escocês Antigo e Aceito não nomeia os
degraus. A âncora (esperança), o cálice (caridade) e a
cruz (fé) foram aﬁxados na escada simbolizando, com
estas virtudes, a possibilidade do enlevo espiritual.
FÉ EM DEUS, CARIDADE A TODOS OS
HOMENS, ESPERANÇA NA IMORTALIDADE.
Este artigo foi inspirado no livro “MAÇONARIA –
DESVENDANDO OS MISTÉRIOS MILENARES
DA FRATERNIDADE: RITUAIS, CÓDIGOS,
SINAIS E SÍMBOLOS MAÇÔNICOS”, do Irmão
Jeremy Harwood, que, na página 129 instrui: “Provavelmente introduzida na Maçonaria Especulativa, em
meados do século XVIII, na Inglaterra (a escada não
aparece na maçonaria continental), a Escada de Jacó
pode ter vindo do Hermetismo, onde era símbolo familiar.”
Neste décimo segundo ano de compartilhamento
de instruções maçônicas é mantida a intenção primaz
de fomentar os Irmãos a desenvolverem o tema tratado
e a apresentarem Prancha de Arquitetura, enriquecendo o Quarto-de-Hora-de-Estudos das Lojas.
Precisamos incentivar os Obreiros da Arte Real ao
salutar hábito da leitura como ferramenta de enlevo
cultural, moral, ético e de formação maçônico.
Fraternalmente
Sérgio Quirino – MI - 33 - KTP
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GALILEU GALILEI, UM REBELDE DA CIÊNCIA
Por Olga Villanueva

Clique aqui para assistir o vídeo

G

alileu Galilei foi o cientista mais admirado por
Albert Einstein , e podemos imaginar o porquê.
Reconhecido como o pai da observação astronômica, pai da física moderna e pai da ciência moderna, estudou
a Lua, Vênus e Júpiter com a ajuda de um telescópio ao qual
ele devia grande parte de suas valiosas contribuições no
século XVII. Saiba mais sobre o rebelde da ciência que
confrontou a igreja para defender uma das teorias que revolucionariam a astronomia.
Curiosidades sobre Galileo Galilei
Galileu Galilei não inventou o telescópio, aperfeiçoou-o
O primeiro telescópio - do qual Galileu teve novidades
em 1609 - foi inventado na Holanda no ﬁnal do século
XVI . O dispositivo funcionou de forma irregular, deformou os objetos e a abordagem oferecida foi limitada.

Telescópio Galileo Galilei

Galileu Galilei usou a ideia e melhorou notavelmente,
resultando em um telescópio astronômico cuja lente poderosa aumentou vinte vezes o tamanho do objeto observado.
Isso permitiu que ele visse a Lua como ninguém conseguiu,
com suas montanhas e imperfeições. Não era suave ou um
círculo perfeito como se pensava, era adornado com vales e
sombras. Ele também descobriu a constelação de Orion ,
bem como as manchas solares, as fases de Vênus, os anéis
de Saturno (apêndices) e satélites de Júpiter.
Em sua infância, Galileu aspirou a ser padre
Mas as aspirações eclesiásticas duraram pouco por
causa de seu pai. Sendo um homem céptico, forçou-o a
desistir do desejo de se tornar um sacerdote e inscrever-se

na Universidade de Pisa para se dedicar à medicina, ambicionando que o mais velho de seus seis ﬁlhos melhorasse o
emprego remunerado com o título de médico.
Em 1585, a família de Galileu sofreu sérios problemas
ﬁnanceiros que o impediram de continuar com a raça, o que
não causou nem a menor tribulação nele, já que o chamado
pai da astronomia moderna teve outra vocação em mente:
dedicar-se ao estudo da universo e matemática.
Ele era um professor rebelde
Em 1589, Galileu Galilei retornaria à Universidade de
Pisa, desta vez como professor de matemática. Ali, ele se
tornou admiradores ﬁéis, bem como grandes inimigos.
Seu ponto de vista astronômico e sobre a vida em geral, tão
radical para esse período, ofendeu muitos de seus alunos. E,
como Galileu Galilei não reservou seus próprios critérios
para si mesmo, ele veio a ter diferenças com pessoas de
grande inﬂuência dentro da instituição, pelo que seu contrato não foi renovado.
Uma melhor recepção teria na Universidade de Pádua,
onde ensinou geometria, mecânica e astronomia de 1592
a 1610. Considerando que a inquisição perseguidora das
grandes mentes da ciência na época não exercia grande
inﬂuência em Pádua, Veneza, a situação sem A dúvida
permitiu que Galileu realizasse inúmeras investigações
graças a essa liberdade intelectual. Por um curto período de
tempo, ele também trabalhou como professor de arte na
cidade de Florença.
Nunca se casou
Galileu conheceu a Veneza Marina Gamba durante sua
permanência em Pádua. Com ela, manteve uma relação
informal a partir da qual nasceram seus três ﬁlhos, Virgínia,
Livia e Vicenzo, mas nunca se casou nem morou no mesmo
teto. Após a sua ruptura, Galileu foi encarregado de Vicenzo, por outro lado, as ﬁlhas foram enviadas para um convento, porque o pai de Galileu as indicava como "ilegítimas".
A teoria que o tornou inimigo da igreja
A teoria heliocêntrica de Galileo Galilei, baseada na

teoria de Nicolau Copérnico, que aﬁrma que a Terra não é o
centro do universo, e que se move ao redor do sol, transformou-a na ovelha negra da Inquisição.
O que mais atraiu a igreja católica foi o apoio que recebeu a teoria do Galileu com base em exploração e experiência, então, contradiz abruptamente as crenças infundadas pela igreja, especialmente a teoria aristotélica que teve
validade do Santo Ofício. No decorrer dos eventos, Galileu
provocou o conﬂito entre religião e ciência, tornando-se
alvo de intimidação e violência.
Acusado de um herege, a Inquisição o obrigou a se pronunciar publicamente:
"EU, GALILEO GALILEI, ABANDONEI A FALSA
OPINIÃO DE QUE O SOL É O CENTRO (DO
UNIVERSO) E ESTÁ IMÓVEL. ABJURO, CURVO E
DETENDO TAIS ERROS "
Firme para sua posição, depois de dizer o que foi imposto, adicionou a frase lapidária "e pur si muove" (e ainda se
move). Com estas últimas palavras, ele reaﬁrmou que não
havia força humana para fazê-lo desistir da teoria heliocêntrica de que ele estava convencido, e que décadas depois
seria comprovado e aceito como uma verdade universal.
A Inquisição salvou sua vida, no entanto, ele condenouo a se isolar em casa pelo resto de sua vida. Galileu gradualmente perdeu sua visão por causa das inúmeras observações que ele fez com seu telescópio, mas ele nunca tirou do
universo caótico mas maravilhoso. Apesar da cegueira e da
censura a que foi submetido, com a ajuda de um aprendiz,
continuou a realizar trabalhos cientíﬁcos do conﬁnamento.
Estes seriam divulgados 60 anos após sua morte, em 8 de
janeiro de 1642.

Julgamento a Galileo Galilei
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COMO
VAI
A
SUA
SAÚDE
MENTAL
?
Entender a mente é o primeiro passo para mantê-la em perfeitas condições

Fonte: Revista Luzes

Por Fernando Inocente

U

ma das grandes questões da vida moderna é: como
manter uma boa saúde mental? De acordo com a
psiquiatra Carolina Guedes, não é possível delimitar os fatores que prejudicam a saúde mental das pessoas
em geral, uma vez que a causa de doenças mentais é multifatorial. Entretanto é possível pontuar algumas situações
que podem ajudar na prevenção do chamado adoecimento
psíquico.
A psiquiatra, formada pela Universidade Estadual Paulista (Unesp) e com residência em psiquiatria pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo
(ISCMSP), explica que viver em um ambiente familiar
estável, sem brigas constantes, agressões verbais e físicas
de maneira repetida e rotineira é um ponto a favor, assim
como adotar uma alimentação saudável. Aliás, estudos
demonstram que o excesso de açúcar interfere na ansiedade e cansaço diário. Outro ponto importante é a qualidade
do sono, já que o período de repouso noturno é o momento
em que o cérebro faz uma “limpeza” própria, ﬁxa a memória, alivia o estresse e o desgaste psíquico do dia e descarrega emoções inconscientes, que contribuem para esse desgaste.
“Praticar uma atividade física regular é fundamental.
Pesquisas recentes observaram que pessoas que realizam
atividades físicas pelo menos três vezes por semana durante 50 minutos apresentaram menor incidência de doenças
cardiovasculares e menor desenvolvimento de transtornos
mentais”, aponta Carolina.
Mas o que é a saúde mental?
Essa deﬁnição é controversa e extremamente debatida,
explica a especialista. Para ela, se o saudável e normal
fosse “o mais comum”, seria preciso considerar doentes as
pessoas com QI abaixo de 100 - hoje, esse corte é feito para
os indivíduos com QI abaixo de 70. “Também devemos
levar em conta a geograﬁa e a cultura, além da população
avaliada. Para certas culturas, por exemplo, possessão e
transe são socialmente aceitos e tidos como normais.
Entretanto, dependendo de pré-conceitos do observador, podem ser considerados sinais de alguma doença mental, como a esquizofrenia”, atesta. “É preciso ainda levar
em consideração se saúde mental é algo permanente ou um
estado temporário. Por exemplo, quando está relacionada à
morte de alguém querido e a pessoa está em um período de
luto, ela deixa de ter saúde mental. Outra hipó- tese seria
uma fase de muita pressão e estresse no trabalho, que gera
maior inquietação e pior qualidade do sono. Tais casos já
podem ser considerados doença mental?”, questiona.
A Organização Mundial da Saúde (OMS) deﬁne saúde
mental como um estado de bem -estar no qual o indivíduo é

capaz de usar suas próprias habilidades, recuperar-se do
estresse rotineiro, ser produtivo e contribuir com sua comunidade. “Baseado nisso, podemos pensar em saúde mental
como um bem-estar subjetivo, quando a pessoa se sente
bem consigo, tendo percepção consciente e monitoração
correta das próprias emoções, reconhecimento e resposta
adequada às emoções nos outros e habilidade para negociar relacionamentos íntimos, além de capacidade de focar
as emoções em um objetivo desejado.” Resiliência, domínio de tarefas satisfatórias e produtivas e potencial para
expandir seu raio social para além de si são outras características apontadas pela psiquiatra.
Fique atento
Entre as doenças mentais mais comuns, Carolina destaca os transtornos de ansiedade e a depressão. Segundo ela,
o Brasil é o país com a maior taxa de pessoas com ansiedade no mundo (9,3%) e o quinto em depressão (5,8%). “Se
pensarmos que hoje existem hipóteses sobre as inﬂuências
que a criança sofre ainda no útero, podemos dizer que a
saúde mental é algo que deve fazer parte da nossa vida
sempre, não necessariamente como uma preocupação, mas
participando das nossas escolhas no dia a dia.”
De acordo com a psiquiatra, as doenças mentais têm
prevalência bem equilibrada entre homens e mulheres,
embora se apresentem de maneiras diferentes. Ela explica
que o gênero pode determinar exclusivamente se um indivíduo corre risco de um transtorno especíﬁco.
“Ele também pode moderar o risco geral para o desenvolvimento de um transtorno demonstrado por diferenças
marcadas nas taxas de prevalência e incidência para determinados transtornos mentais, podendo também inﬂuenciar
a probabilidade de que sintomas especíﬁcos de um transtorno sejam vivenciados por um indivíduo”, diz. O transtorno de déﬁcit de atenção e/ou hiperatividade é um exemplo de transtorno com diferenças na apresentação. Segundo a especialista, o gênero provavelmente determina
outros efeitos na vivência de um transtorno, que são indiretamente relevantes ao diagnóstico psiquiátrico. “É possível que determinados sintomas sejam reconhecidos prontamente por homens ou mulheres, contribuindo para a diferença na oferta de serviços. As mulheres, por exemplo, têm
mais chances de conﬁrmar um transtorno depressivo,
bipolar ou de ansiedade, e fornecer ainda uma lista de sintomas mais abrangente que os homens.”
Os transtornos mentais acometem entre 10% e 15% de
crianças e adolescentes, trazendo prejuízos no relacionamento familiar, aprendizado e desenvolvimento emocional, social e acadêmico. “Na maior parte dos adultos com
transtornos mentais, há histórico de alteração do comportamento já no período da infância”, relata Carolina.

JANEIRO BRANCO
Hoje, no Brasil, es ma-se que 23 milhões de pessoas
passem por problemas de ordem mental, sendo ao
menos cinco milhões entre os níveis de moderado e
grave. “A depressão é a causa mais frequente para a
incapacidade no trabalho: 11,5 milhões de brasileiros sofrem desse mal. Além disso, há no País uma
prevalência de 2,8% de tenta vas de suicídio ao
longo da vida”, aponta a psiquiatra Carolina Guedes.
De acordo com ela, diante de dados como esses, a
conscien zação da importância de inves mentos
em saúde mental, quebra de es gmas e preconceitos, incen vo à comunidade a cuidar de sua saúde
mental e buscar ajuda especializada quando necessário são fatores imprescindíveis no atual contexto
brasileiro e mundial. Criada em 2014, a campanha
do Janeiro Branco se dedica a colocar os temas da
saúde mental e emocional, psicoeducação, educação emocional e harmonia nas relações em máxima
evidência, fazendo a seguinte pergunta: qual é o
sen do da sua vida? Ela tem conseguido envolver
psicólogos, proﬁssionais da área da saúde, mídia e
demais segmentos em um esforço espontâneo, solidário e cole vo em prol da conscien zação das
pessoas a respeito dos cuidados que todos devem
ter com a saúde mental e emocional. Para combater
doenças como depressão, agressividade, ansiedade, individualismo, drogadição, alcoolismo, comportamentos obsessivos e compulsivos, que batem
recordes em todo o mundo, a campanha realiza diferentes a vidades, como organização de palestrasrelâmpago, distribuição de ﬁtas e balões brancos,
panﬂetos ou adesivos sobre os temas relacionados
à saúde mental da humanidade em praças públicas,
salas de espera de hospitais, ﬁlas de casas lotéricas,
pá os de escolas, igrejas, pontos de ônibus, aeroportos e rodoviárias. Quatro anos depois, o Janeiro
Branco já conquistou o País. Ações são realizadas
em diferentes estados, e, neste ano, a campanha
recebeu o apoio dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) de todo o Brasil
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CONFIRA REMÉDIOS QUE VOCÊ NUNCA DEVE MISTURAR
Combinação errada pode levar a efeitos colaterais sérios

T

odo medicamento tem efeitos colaterais e, por mais
que eles tenham sido criados para combater doenças,
também podem oferecer riscos para a saúde. “A diferença entre o remédio e o veneno está na circunstância e na
dose”, aﬁrma o toxicologista Anthony Wong, coordenador
do Centro de Assistência Toxicológica do Hospital das
Clínicas da USP. Por isso, os medicamentos devem ser encarados de uma forma séria.
Santo remédio? Veja medicamentos que parecem “inofensivos”, mas que oferecem riscos à saúde
Um levantamento divulgado esta semana indicou que a
maioria de intoxicações por medicamentos acontecem com
remédios considerados inofensivos pela população como
analgésicos, anti-inﬂamatórios e antigripais. No Brasil a
situação não é muito diferente. Segundo levantamento do
Sistema Nacional de Informações Tóxico Farmacológica
(Sinitox), ligado ao Instituto Fio Cruz, os medicamentos
são os principais responsáveis por intoxicação humana
superando venenos, drogas e agrotóxicos.
A situação piora bastante quando há uma combinação
entre diferentes medicamentos. “Muitas vezes o problema
vem de uma automedicação. Um amigo ou familiar recebeu
uma prescrição de um remédio e repassa para o paciente
quando está com sintomas parecidos, apenas querendo
ajudar. Porém, não é porque uma medicação funcionou bem
para um que terá o mesmo efeito no outro. Isso traz um risco
muito grande de complicações”, alerta o ex-presidente da
Sociedade Brasileira de Toxicologia Carlos Augusto Mello
da Silva, do Centro de Informações Toxicológica do Rio
Grande do Sul. Além de outros medicamentos, alguns alimentos, hábitos e doenças também podem alterar o metabolismo de remédios. Por isso, é importante deixar seu médico
a par da situação geral de sua saúde e questioná-lo sobre as
restrições que envolvam seu tratamento.
Outro problema comum é um paciente que já faz um
tratamento com acompanhamento médico esquecer de
informar durante a consulta com outro especialista quais
são os medicamentos que já estão sendo usados. Para evitar
esse problema, Carlos Augusto indica que o paciente sempre leve as receitas para consultas em médicos e visitas ao
hospital. “Outra opção, especialmente para as pessoas mais
idosas que costumam usar diversos remédios regularmente,
é anotar os nomes dos medicamentos, horários e doses em

um papel. Dessa forma os riscos de o especialista receitar
um produto que terá uma interação prejudicial com outros
diminuirá muito”, aconselha ele.
Segundo Anthony, a interação entre medicamentos pode
intensiﬁcar ou anular o efeito deles, além do risco de gerar
algum novo problema. “Cada paciente tem uma reação
imunológica diferente. Isso também varia durante a vida.
Algo que causava alergia em você durante a infância pode
não oferecer riscos na vida adulta, você pode desenvolver
uma hipersensibilidade durante a gravidez ou depois de
algum vírus que causou mudanças em seu sistema imunológico. Então, o acompanhamento médico é sempre algo
indispensável”, justiﬁca ele.

Anti-hipertensivo + calmantes
Causa sonolência e queda de pressão.
Remédios para disfunção erétil + antidepressivos
Aumenta os riscos de priapismo, quando o pênis ﬁca
ereto por mais de seis horas, causando problemas para o
órgão.
Anticoncepcional + anti-inﬂamatórios
Em algumas situações pode causar sangramentos.
Colírios + descongestionantes nasais
Em alguns casos pode gerar aumento de pressão, especialmente em idosos e crianças.

Conﬁra algumas combinações perigosas:
Anticoncepcional + antidepressivo ﬁtoterápico
(hipérico ou erva de São Jorge)
A mistura diminui em até 60% o efeito contraceptivo da
pílula.
Anti-inﬂamatórios + ácido acetilsalicílico (aspirina)
A mistura pode causar uma irritação na mucosa gástrica
devido a um efeito somatório, aumentando o risco de
desenvolvimento de gastrite e úlceras.
Anti-inﬂamatórios + paracetamol
Os dois remédios juntos podem gerar problemas renais,
levando a quadros hepáticos.
Antidepressivos + antigripal (anfetamina)
Essa combinação pode gerar grande aumento da pressão, levando até a delírios.
Anti-inﬂamatórios + corticoides
Aumenta a retenção de líquidos e sal, causando inchaço,
e pode levar ao aumento de pressão. Também pode irritar o
estômago, gerando, em alguns casos, sangramentos e formação de úlceras.
Antiácidos + antibióticos
O antiácido pode interferir na absorção do antibiótico,
diminuindo sua eﬁciência.

Anti-hipertensivo + diurético
A combinação pode levar a perda de sais minerais, causando desidratação e problemas renais.
Anticoncepcional + antibiótico
Alguns tipos de antibióticos podem causar alterações
pontuais no metabolismo do anticoncepcional.
Remédios para emagrecer + antidepressivo
Pode causar taquicardia e aumento da pressão arterial.
Inibidores de apetite + ansiolíticos
A combinação traz possibilidade de o paciente sentir
irritabilidade, confusão mental, alterações de batimentos
cardíacos e tontura.
Anticoncepcional + hormônios femininos, como
estrógeno
Dependendo do tipo de pílula pode haver excesso de
estrógeno, aumentando o risco de coagulação sanguínea.
Anticoagulantes + antifúngicos
Há alteração no metabolismo dos medicamentos e pode
causar arritmias cardíacas.
Anticoagulante + anti-inﬂamatório
Aumentam os riscos de hemorragia.
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POR QUE A MAÇONARIA BRITÂNICA
DIZ ESTAR SOFRENDO DISCRIMINAÇÃO

Monumento em comemoração aos membros da maçonaria que receberam a medalha da Cruz de Victoria durante Primeira Guerra Mundial

N

os últimos dias, organizações ligadas à maçonaria publicaram anúncios em vários jornais britânicos pedindo "o ﬁm da discriminação"
contra seus membros.
A United Grand Lodge of England (UGLE), a principal
associação de lojas maçônicas no país, aﬁrmou que recebe
pessoas de todos os tipos em suas ﬁleiras, mas que seus
praticantes são "injustiﬁcadamente estigmatizados". O
grupo chegou a escrever sobre o assunto para uma comissão de direitos humanos da Inglaterra.
O movimento é uma reação a reportagens publicadas
recentemente em jornais do país questionando uma possível inﬂuência da maçonaria no Parlamento Britânico e até
na polícia.
No texto reproduzido nos jornais Times, Daily Telegraph e Guardian, o órgão maçônico se queixa que seus
membros são vítimas de informações "deturpadas".
Sob o título de "Já chega", o chefe-executivo da UGLE,
David Staples, aﬁrmou que a organização arrecadou mais
de 33 milhões de libras (cerca de R$ 148,5 milhões) para
causas sociais no ano passado.
Ele disse que pessoas de qualquer raça, religião, idade,
classe social ou inclinação política são bem-vindas na organização de 300 anos de idade.
A UGLE, porém, é restrita a homens, embora existam
lojas maçônicas apenas para mulheres.
Hoje existem cerca de 200 mil maçons na Inglaterra e
no País de Gales, que se encontram em mais de 7 mil lojas.

Na última semana, o jornal The Guardian informou que
duas lojas maçônicas atuariam dentro de Westminster, sede
do Parlamento britânico - uma reunindo políticos, os chamados "Members os Parliament", e outra, jornalistas que
atuam na cobertura política.
Staples aﬁrma que as lojas existem de fato, mas que
nenhum de seus membros é jornalista ou político.
A história dá sequência a outra reportagem polêmica,
de dezembro de 2017, que aﬁrmava que membros da
maçonaria estariam impedindo que uma reforma na polícia
inglesa fosse implementada. O chefe da polícia britânica,
Steve White, aﬁrmou que a inﬂuência do grupo estaria
impedindo a promoção de mulheres e de grupo étnicos
dentro da corporação.
Staples, chefe da maçonaria britânica, disse que as aﬁrmações eram "risíveis".
Ao programa BBC Breakfast, ele aﬁrmou que a organização não aceita corrupção. "Não somos uma sociedade
secreta. Nepotismo e corrupção não são tolerados por nós",
disse.
Ele acrescentou que o aperto de mão usado pelos membros durante as cerimônias não seria "secreto", mas, quando foi convidado a demonstrar isso para os telespectadores
do programa da BBC, declinou, dizendo que havia prometido não fazer o gesto.
O anúncio da maçonaria em jornais aﬁrma que a organização vai realizar uma série de eventos neste ano para responder a questões sobre sua atuação. As atividades do

grupo não são amplamente conhecidas.
Apesar da campanha para tentar melhorar a imagem da
sociedade, há pessoas que ainda veem a maçonaria com
ceticismo. "Como os membros da maçonaria podem ser
discriminados se nós nem sabemos quem eles são?", questionou a deputada trabalhista Melanie Onn.
Alguns fatos sobre a maçonaria no Reino Unido
- Existem cerca de 200 mil homens praticantes da
maçonaria no Reino Unido, para 4,7 mil mulheres.
- Maçons se encontram em um templo que eles chamam de
loja. Eram nesses locais que os pedreiros membros das
primeiras sociedades se encontravam quando trabalhavam
em uma igreja ou catedral. Em francês, a palavra maçon
signiﬁca "pedreiro".
- As lojas são agrupadas por região.
- Os membros usam aventais maçons que fazem referência
à tese de que a maçonaria surgiu da reunião entre antigos
pedreiros que construíram igrejas e catedrais, que usavam
aventais para se protegerem de lascas de pedras durante os
trabalhos.
- O "terceiro grau" é a última etapa antes de se tornar um
maçom de pleno direito. A cerimônia envolve responder a
questionamentos.
- Maçons homens famosos no Reino Unido incluem nomes
como Winston Churchill e Oscar Wilde.
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MAÇONARIA BRASILEIRA INVADE NEW YORK

D

urante os dias 26, 27 e 28 de janeiro, a
Grande Loja do Estado de New York realizou sua I International Grand Lecture's
Convention, sob a liderança de seu Grão-Mestre,
o Mui Respeitável Irmão Jeﬀ Williamson e seu
Adjunto e também Past Grande Mestre Internacional da Ordem DeMolay, Bill Sardone. Com um
time formado por oﬁciais da Mariners Lodge e de
outras diferentes Lojas e sob a coordenação da
comissão de ritualística da GLNY, os três graus
foram realizados passo-a-passo, com comentários e explicações adicionais e esclarecendo as
dúvidas de todos os presentes, representantes das
diversas obediências maçônicas espalhadas pelo
mundo que utilizam o ritual de NY do Rito de
York, dentre irmãos de países como Finlândia,
Gabão, Portugal, Peru, Bolívia, Paraguai, Guatemala, Líbano e a maior comitiva: Brasil.
O Brasil se fez presente com irmãos de diversas Grandes Lojas da CMSB e Grandes Orientes
da COMAB, incluindo Grão-Mestres como os
Irmãos Aldino Brasil, da GLOMARON; Norton
Panizzi, da GLERS; Rubens Franz, do GOSC; e
Guilherme Ribeiro, do GOEPE. A CMI também
se fez presente por meio de seu Secretário Executivo, Irmão Rudy Barbosa, Past Grão-Mestre da
Grande Loja da Bolívia.

Todas essas e tantas outras lideranças maçôni- Jurisdição Sul dos EUA.
Cliquetiveram
aqui para
o vídeo
Por ﬁm,
de volta a New York, a comitiva
cas de renome nacional e internacional
a assistir
humildade de ocupar as colunas e tornarem-se, fechou a viagem com chave de ouro ao visitar a
durante esses três dias, expectadores de um ver- Brazilian Lodge, Loja que abriga maçons brasidadeiro espetáculo ritualístico, no qual os oﬁciais leiros vivendo em NY e entorno, na qual fomos
não apenas desdobraram os rituais de memória, muito bem recebidos pelo Venerável Irmão Wilmas, principalmente, os encenaram de forma pro- lian e todos os demais irmãos daquela oﬁcina.
Deixo aqui meus mais sinceros agradecimenﬁssional, com gesticulação e entonação dignas
tos ao Supremo Grande Capítulo de Maçons do
da vizinha de bairro da GLNY, a Broadway.
Ao ﬁnal, ocorreu uma divertida cerimônia de Real Arco do Brasil; à dupla da GLNY, Jeﬀ e Bill;
graduação, seguida de um jantar de comemora- à comitiva da GLOMARON; e aos irmãos da
ção que brindou um evento maçônico internacio- Brazilian Lodge por fazerem a diferença nessa
nal pioneiro concluído com sucesso e de forma viagem, tornando-a inesquecível.
irretocável.
E após o término do evento, com alguns dias a
mais de estadia, tive a honra de ser aceito como
integrante da comitiva da GLOMARON, composta pelo seu Grão-Mestre, Aldino Brasil; seu
Past Grão-Mestre, Juscelino Amaral; e os valorosos irmãos Marcus Vinícius e Ezídio, ambos da
querida Loja Vale do Jamari #38; todos com as
respectivas cunhadas. Um pulo em Washington
DC incluiu um tour maçônico pelo George Washington Masonic National Memorial, mantido
por todas as Grandes Lojas dos EUA e com o
apoio de várias outras ordens e entidades maçônicas e da família maçônica; e no House of the
Temple, sede do Supremo Conselho do REAA da
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O LIVRO DA LEI SAGRADA NA MAÇONARIA

O

“Livro da Lei Sagrada” era nos tempos
antigos sozinho e simplesmente o “Livro da
Lei”, um livro que continha os Deveres
Antigos, as regras – “Old Charges” – que regulavam a atividade das guildas. Sobre ele, nossos antepassados operários prestaram seus juramentos.
Existem indícios disto, e em troca, não existem
rastros de que se prestaram ante nenhum “livro sagrado”. Na Constituição de Anderson de 1723 não se
dizia nada sobre isto. Tão pouco nada se dizia na
reforma de caráter declaratório que Anderson efetuou
em 1738.
Recentemente no ano de 1760 a Bíblia adquire a
categoria de “luz” da Loja. Porém, nos altares dos
maçons operativos medievais não havia nenhuma
Bíblia. Neles somente se encontravam as ferramentas
de trabalho: a régua, o esquadro e o compasso - estas
eram suas luzes.
Elas sim são indispensáveis para nossos rituais. A
presença obrigatória de um “Livro Sagrado” vai de
encontro das exigências naturais do ensinamento iniciático, a que é inconciliável com o emprego ritual de
símbolos aos que o mundo profano haja dado uma
determinada signiﬁcação, que o Maçom mal iniciado
ou pouco instruído em sua Arte não tenderá a superar.
Oscar Wirth encontra compreensível “que a Bíblia
conserve todo seu prestígio diante aqueles espíritos
religiosos que buscam nela a palavra de Deus, fazendo-a, à par, à guia infalível de sua fé; mas, semelhante
veneração está muito longe de poder impor-se racionalmente e constitui uma característica anglo-saxão
da que não participam as raças latinas
Os maçons anglo-saxões quiseram ter sua Maçonaria particular e renunciaram ao universalismo proclamado em 1723. Meu ponto de vista pessoal - compartido por muitos irmãos - é que se queremos representar uma farsa, não devemos empregar a Bíblia em
testemunho de que pertencemos a uma sociedade que
aceita todas as doutrinas e ensinamentos bíblicos.
Exigir um espírito religioso é impróprio de nossa
Ordem.
Quem indica os antigos manuscritos para nos
recordar que neles se fazia referência a que as reuniões se consagravam a Deus, à Santíssima Trindade,
aos santos e à Virgem, há que lhe recordar que isto não
signiﬁca absolutamente nada.

O Malhete

Clique aqui para assistir o vídeo

Naqueles tempos todos estavam obrigados a pertencer a uma religião, quem assim não faziam ou não o
manifestavam eram considerados herejes e eram candidatos a perder tudo, inclusive sua vida.
A religião, considerada como sistema de fé e de
veneração, pertence à Igreja e não a uma organização
fraternal.
“A Maçonaria não é um credo, nem um dogma,
nem indica determinado caminho a seguir a ﬁm de
ganhar a glória. A Maçonaria não pode ser uma religião porque não tem dogma, e é farto sabido que não
há religião sem dogma.
A maçonaria não pode ser uma religião, porque
seus princípios estão em conﬂito com os dogmas das
religiões e estão em conﬂito com estas, porque são
declaradas eternas e são uma questão de fé cega e absoluta, enquanto estas estão sujeitas a critério cientíﬁcos
experimental , o que pode modiﬁcá-los com o progresso da investigação”. (D. Victory y Suárez, A

Maçonaria não é uma religião).
As Constituições de Anderson de 1723 não têm
nem conferem à maçonaria um espírito religioso.
Neste sentido é importante recordar aquela regra de
interpretação das normas jurídicas, segundo a qual
“ubi lex voluit, dixit; ubi noluit, tacuit (quando a lei
quer, o diz; quando não quer, cala).
E isto é precisamente o que sucedeu com estas
Constituições. Não dizem absolutamente nada sobre a
presunta obrigatoriedade da qualidade religiosa, nem
da obrigatoriedade do polêmico “Livro da Lei Sagrada”.
Fonte: https://www.diariomasonico.com
Com tradução livre feita por: Juarez de Oliveira
Castro
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ENCICLOPEDISMO, EDUCAÇÃO E MAÇONARIA

N

a história da humanidade pode-se observar
alguns movimentos, fatos ou acontecimentos que servem para delimitar um período
histórico. Devidas suas proporções, eles se tornam
tão marcantes que acabam entrando para os registros históricos como eventos que marcam o tempo,
ﬁxando-se como divisores dos próprios períodos
da história.
O Iluminismo, no século XVII, foi um desses
eventos que mudaram o rumo da história de vida
das pessoas e de vários povos. Através deste movimento cultural, político, ﬁlosóﬁco, artístico... a
humanidade debruçou-se sobre outras realidades,
encontrou a direção daquele que seria um dos maiores fatos históricos vividos pelos seres humanos até
os dias atuais, a Revolução Francesa, simbolizada
na tríplice bandeira da liberdade, igualdade e fraternidade.
Todavia, os séculos que antecederam o Iluminismo são caracterizados socialmente por uma
forte concentração de analfabetos, o comum era as
pessoas não saberem ler nem escrever. Neste período histórico que antecede o Iluminismo haviam
pouquíssimas instituições que zelavam pelo
conhecimento acadêmico. A ignorância literária
era uma realidade.
O conhecimento, ainda preso aos ditames dos
Reis Absolutistas, dos Déspotas Esclarecidos aos
poderes religiosos constituídos, principalmente
mantidos pela Igreja Católica, eram transmitidos
pela oralidade, as pessoas acreditavam na fala
daquelas que transﬁguravam o poder. “Teoria do
Direito Divino” elaborada pelo bispo e teólogo
francês Jacques Bossuet, que pronunciava o A “poder divino dos reis, criava, portanto um elo entre
religião e política, imperava neste momento e poucas eram as pessoas que ousavam desaﬁar todas as
circunstâncias envoltas nestas formas de poder.
Mergulhada neste caos de conhecimento as pessoas tornavam-se presas frágeis às mais diversas ideologias deste período que as afastavam dos seus direitos mais signiﬁcativos, que são os direitos naturais.
Em meio ao caos, já relatado nos parágrafos anteriores, começa a germinar aquelas ideias que iriam
modiﬁcar o rumo da humanidade. Nascem os iluministas e com eles as teorias que provocariam

Clique aqui para assistir o vídeo

uma nova forma de perceber a realidade, pois com
elas os seres humanos seriam provocados a ser
agentes da própria história; começariam a se perceber e administrar a própria existência, em outras
palavras, cada um de nós poderá talhar e polir a
pedra aqui representada como a própria vida.
Praticamente a totalidade dos pensamentos que
envolveram o movimento Iluminista são considerados uma contribuição maçônica ou estão presentes nela, pois os seus pensadores e respectivos pensamentos assim são reconhecidos. Pertenceram à
maçonaria os Iluministas: Denis Diderot, Jean
D'Alembert, Barão de Montesquieu e Voltaire.
Suas contribuições para a humanidade são indizíveis, haja visto que suas ideias se espalharam pelo
mundo, contribuindo para o processo de formação
e independência de vários povos e países. Vejamos
algumas delas.
Voltaire, ﬁlósofo e escritor francês, defendia o
direito à liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, o direito das pessoas terem opinião e
expressarem o que pensam. Uma de suas frases
célebres diz que “sou contra tudo o que Vossa
Senhoria disse, mas defenderei até a morte o seu
direito de dizê-lo”.
Barão de Montesquieu, importante ﬁlósofo
francês, deixou sua contribuição na formulação da
teoria da divisão dos três poderes que deveriam
existir da conﬁguração do poder político de uma
nação, são eles os poderes executivo, legislativo e
judiciário. Esta divisão é usada em vários países do
mundo, inclusive no Brasil.
Mas como já foi mencionado neste texto, o conjunto das ideias iluministas nascem no seio de uma
sociedade absolutista e com altos índices de analfabetismo. E os iluministas tinham consciência que
somente as ideias não seriam suﬁcientes para provocar as mudanças almejadas pelo grupo, era preciso propagá-las, levá-las ao conhecimento das
pessoas. Assim, duas coisas tornaram-se fundamentais, a educação e o meio de propagação.
A propagação teve uma contribuição decisiva de
dois maçons: Denis Diderot e Jean D'Alembert,
pois eles foram os responsáveis pela organização
da primeira enciclopédia da história, da forma que
nós conhecemos nos dias de hoje. Foram 35 livros
(volumes) organizados em verbetes por ordem alfabética e devidamente ilustrados. A Enciclopédia
permitia que o conhecimento fosse divulgado, permitia que as pessoas tivessem acesso ao conheci-

mento. Historicamente a criação da enciclopédia
ﬁcou conhecida como Enciclopedismo.
Mas ainda faltava uma coisa, somente as ideias e
os livros não seriam suﬁcientes se as pessoas não
soubessem ler e escrever. Era preciso educar, promover a educação, criar condições para que as pessoas pudessem ler os livros que continham a produção dos intelectuais da época e por consequência os
pensamentos iluministas.
Assim, através da liderança de outro ﬁlósofo
iluminista Jean-Jacques Rousseau, é promovida a
necessidade de educar o povo, de permiti-lo adentrar o mundo do conhecimento. A liberdade tão
almejada e sonhada só encontraria respaldo em um
povo culturalmente com condições de conquistála. E a condição sine qua non para que isto aconteça
é a educação, pois ela permite que as pessoas
encontrem a luz, o conhecimento.
A valorização da educação tornava-se primordial para o sucesso das teorias iluministas. Desde
então nos países europeus liderados pelos iluministas iniciam o desenvolvimento da promoção das
atividades educacionais. Escolas e universidades
são inauguradas, outras enciclopédias, livros, jornais e panﬂetos são editorados. A Europa passa a
conviver com as práticas educacionais e a partir
delas o desejo de ver concretizado os ideais de
liberdade, igualdade e fraternidade que iniciaram
na França, mas se tornaram o objetivo de todas as
nações que promovem a dignidade humana.
Ao promover o homem livre a maçonaria endossa as ideias iluministas. Ao suscitar e estimular a
cultura a maçonaria impulsiona a sociedade para o
encontro de si mesma que se manifesta na dignidade humana, através da igualdade e fraternidade
entre os seres humanos. A educação quando se faz
presente é a mola propulsora do desenvolvimento
das pessoas, dos grupos sociais; na sua falta enraíza
aquilo que há de mais desumano entre os seres
humanos, a escravidão do corpo e da alma.
Ir.’.Walber Gonçalves de Souza é membro da
ARLS Caratinga Livre (nº 0922 GOB-MG) e da
Academia Maçônica de Letras do Leste de Minas
(AMLM).
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PARA ONDE VAI O BRASIL EM 2018?

Por Madson de Moraes

A

s turbulências enfrentadas pelo País nos
últimos anos, tanto no cenário econômico
quanto político, deixam a população receosa sobre o que esperar em um ano em que as
eleições irão disputar a atenção com os jogos da
Copa do Mundo Para onde vai o Brasil em 2018?
Após os tumultuados anos vividos no País depois do
impeachment da ex-presidente Dilma Rousseﬀ em 2016 e
a chegada de Michel Temer ao cargo mais alto da República, a população vai às urnas em outubro para escolher o
novo presidente. Os debates e campanhas eleitorais prometem ser quentes por causa da polarização política e as
torcidas apaixonadas se manifestando nas ruas e redes
sociais. A Luzes conversou com o economista da 4E Consultoria, Bruno Lavieri, e com o cientista político e diretor
da consultoria Pulso Público, Vitor Oliveira, para saber os
possíveis caminhos a guiar o País a partir de 2018.
Cenário eleitoral
Vitor Oliveira: “Vivemos um momento de redução no
nível de coordenação partidária em nosso sistema. Bem ou
mal, PT e PSDB organizaram a disputa nacional nas últimas eleições e deram alguma racionalidade à escolha para
presidente, com plataformas distintas em diversas políticas públicas, especialmente em relação à economia e costumes. Com esses dois atores enfraquecidos, abre-se uma
janela para novos entrantes, embora ela seja menor do que
pareça. Alguns fatores, como organização nacional –
haver cabos eleitorais espalhados e coordenados pelo Brasil –, tempo de televisão e a inércia desse passado recente
ainda vão pesar. Então acho difícil que seja repetido um
cená- rio extremo na eleição presidencial, como em 1989,
quando todas as forças políticas tinham candidatura própria. Algum nível de coordenação ocorrerá, mas abaixo do
que vivemos em 2014. Acho que um cenário como em
2002 seja mais factível, com pelo menos quatro candidatos
competitivos e uma disputa ferrenha pelo segundo turno”.
Turbulência econômica
Bruno Lavieri: “Em termos de turbulências, a tendência é que 2018 não seja muito diferente do que foram os
últimos anos, principalmente em função das eleições.
Ainda que a economia deva ganhar algum impulso e a
inﬂação permanecer baixa, o ambiente político conturbado deve levar a 'fortes emoções'. Isso porque ainda não

existe sequer uma boa leitura de quem serão os candidatos
e quais os planos para a economia, de forma que não se
pode descartar um cenário em que dois candidatos de bandeira populista – e, portanto, avessos à agenda de reformas
e responsabilidade ﬁscal – avancem para o segundo turno
das eleições. Com tal incerteza em jogo, é improvável que
vejamos neste ano um avanço importante dos investimentos, componente do produto interno bruto (PIB) que mais
recuou nos últimos anos, já que em 2019 pode ter início um
novo retrocesso na política econômica. Atribuímos maior
probabilidade de vitória a um candidato reformista, comprometido com o restabelecimento do equilíbrio ﬁscal,
mas o resultado das eleições não deve ser conhecido com
grande antecedência, e por isso os ânimos de mercado só
devem se acalmar mais para o ﬁm do ano”.
Renovação política
Oliveira: “Infelizmente, há alguns fatores institucionais
que pesam contra esse desejo de mudanças na política, dos
quais destaco a ausência de oxigenação nos partidos políticos, que fazem o meio de campo nessa relação sociedade
civil/Estado. Embora o sistema eleitoral para a Câmara dos
Deputados e Assembleias Legislativas não impeça essa
renovação - até a favoreça, esta muitas vezes é limitada ao
primeiro nome, ou seja, mudam-se as ﬁguras, mas não,
necessariamente, a correlação de forças entre grupos políticos. O fato de todos nós colocarmos um peso exagerado
na eleição majoritária para o Executivo, para presidente e
governador também reduz essa possibilidade. Por outro
lado, há algumas evidências de que deputados envolvidos
em escândalos de corrupção têm chances reduzidas de se
reeleger. Isso foi especialmente verdade com as Sanguessugas e o Mensalão. Mas não me parece que a expectativa
de renovação se limite a essa punição aos citados nos
escândalos recentes”.
Crise na economia
Lavieri: “Podemos dizer, sim, que a economia já parou
de se contrair e voltou a crescer. No entanto, estamos ainda
muito atrás, em termos de PIB, do que estávamos antes da
crise. Em 2015 e 2016, a queda acumulada do PIB foi de
cerca de 7%, enquanto a recuperação esperada para 2017 é
de apenas 1,2%. Estamos, portanto, muito atrás do ponto
onde estávamos antes da crise, e essa é a razão de a percepção geral ser ainda cautelosa quanto à recuperação. Entre
outros detalhes, o nível de emprego atual ainda é muito
inferior ao que era antes da crise e, ao que tudo indica,

ainda levará muitos anos para alcançar o patamar pré2014. O fato de muitas pessoas ainda não terem recuperado seu nível de consumo deve contribuir para a percepção
de que ainda não superamos a crise”
Oliveira: “Não é algo exatamente novo, mas o fenômeno da expansão das redes sociais e tos cientíﬁcos e
baseando suas ações na opinião pessoal. E não é um fenômeno restrito a pessoas de baixa renda, escolaridade, à
esquerda ou à direita. Pesquisas muito interessantes foram
feitas nas Jornadas de Junho de 2013 e depois nas manifestações contra e favoráveis ao impeachment de Dilma Rousseﬀ, mostrando um espraiamento grande do uso de fake
news”.
Agenda de reformas
Lavieri: “O candidato precisa, para que o Brasil não
volte à crise nem permaneça estagnado, dar sequência à
agenda de reformas e implementar um elevado grau de
austeridade ﬁscal. A reforma da Previdência, por exemplo,
é absolutamente inadiável em 2019, sob o risco de rompimento do teto dos gastos. Mesmo assim, o processo de
ajuste nas contas públicas tende a ser longo, com muitos
anos de aperto ﬁscal até alcançarmos novamente o equilíbrio primário. Além disso, o próximo presidente precisará
dar sequência às concessões/privatizações e reestruturar o
papel dos bancos públicos num contexto em que não haja
mais espaço para subsídios da forma como havia até poucos anos atrás. Trata-se de uma agenda, portanto, extremamente impopular, ainda que necessária, e que por isso pode
não ser abordada diretamente nos programas de governo”.
Recuperação do emprego
Lavieri: “Em 2018, devemos observar alguma recuperação do emprego, ainda que lenta, mantendo uma tendência que teve início em 2017. No ano passado, parte da
queda do desemprego no segundo semestre esteve relacionada ao aumento da informalidade, ou seja, pessoas que
tinham emprego formal antes da crise e passaram a trabalhar por conta própria diante da diﬁculdade em se recolocar no mercado. Em 2018, a tendência é que o emprego
formal volte ﬁnalmente a avançar, mesmo que a passos
lentos, fruto de uma economia que vai aos poucos recompondo seus níveis de produção e consumo”.
Fonte: Revista Luzes (GOSP)
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MAÇONARIA REALIZA REUNIÃO EM BOA VISTA
Relatório da Reunião
Por Jordão Abreu da Silva Junior
A reunião iniciou-se com a presença de outros
Irmãos que compunham uma comissão destinada a
apresentar um projeto encomendado pelos GM Sérgio
e GM Raimundo Nonato e que versa sobre a ajuda
humanitária com a doação de remédios para os Irmãos
venezuelanos que estão desassistidos naquele país.
Apresentado o projeto o Ir. Sérgio solicitou que
todos deveriam retirar da sala, onde só permaneceram
os Grão-Mestres já mencionados e o Secretário Geral
da CMSB. Após breve exposição do Ir. Sérgio a palavra foi passada ao GM Venezuelano, para que ele nos
desse uma noção dos acontecimentos na Venezuela e
qual era a postura da maçonaria, diante disso tudo que
tomamos conhecimento pela imprensa nos últimos
meses.
O Ir. Juan Ubaldo iniciou suas palavras dizendo da
pressão internacional que vem recebendo por parte de
outras Grandes Lojas e que é fácil contrapor se ao regime que assola aquele país estando na segurança de
onde vivem, difícil é contrapor se estando na Venezuela, vivenciando na pele todos os horrores de um governo absolutamente totalitário, sem pudor para tomar
qualquer medida contra os que com ele não se alinham.
Segundo Juan Ubaldo o governo está à frente não
só das repartições públicas, mas também de todas as
instituições civis e privadas, controlando a todos. Não
há a quem recorrer o governo é totalitário e com o
apoio total do Exército a todos submete. Hoje, a Grande Loja da Venezuela passa por uma experiência jamais vivenciada em sua história e que a sua missão tem
sido a de preservá-la com seus princípios, o que não
tem sido tarefa fácil, já que a mesma conta com obreiros que devem ﬁdelidade ao regime instalado, como
os militares, policiais e funcionários públicos, e da
mesma maneira abriga os que de forma velada e tímida se opõem ao regime, que são os proﬁssionais liberais e proﬁssionais autônomos.
Some-se a isso a diﬁculdade ﬁnanceira que a
Grande Loja atravessa, já que a grande maioria de seus
membros não mais dispõe de recursos para pagar suas
obrigações, segundo informações que colhi entre
Irmãos que bem conhecem a Venezuela, ela está falida, nem recursos para imprimir sua moeda, o bolívar,
ela tem. O câmbio em moeda atualmente é de 1 real
por 35 000 bolívar, mas como a Venezuela não tem a
moeda corrente, criaram o bolívar digital, o interessado troca o real por um cartão de crédito exclusivo para
a Venezuela, na proporção de 1 real por 75 000 bolívar.
Para os senhores terem uma noção da extrema diﬁculdade que passam os venezuelanos, o salário básico, de
um professor, de um psicólogo é de 1 100 000 bolívar,
onde a gasolina custa 1 centavo o litro e um frango 280
000 bolívar. As pessoas sobrevivem com miseráveis e
regradas cestas básicas, compostas de alimentos de
baixa qualidade e valor nutritivo, daí estarem morrendo de desnutrição e doença.
Na minha concepção o povo venezuelano, nas condições em que se encontra hoje, não tem mais capacidade de mudar a situação, falta lhe a capacidade física
e mental para uma ação coordenada contra o regime
Instalado naquele país e aí repito as palavras do GM
Juan Ubaldo: “lutar com o quê” referindo se a uma
população faminta e desarmada, pois há tempos o
cidadão venezuelano foi desarmado, a exemplo do
Brasil. Só uma intervenção externa será capaz de
devolver a paz e a esperança àquele povo, não há outro
caminho.
Maduro não é o problema da Venezuela, o problema da Venezuela é o poder que o sustenta e protege,
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que é o alto comando das Forças Armadas, o dia em
que Maduro morrer ou qualquer outra coisa lhe acontecer, este poder colocará outro em seu lugar. Não é
Maduro que governa é essa força oculta por traz dele,
que o move feito uma marionete e contra essa força só
há uma outra que a vença, a pólvora.
Nosso Irmão, o Aprendiz Oscar Perez e outros venezuelanos já patrocinaram gestos heroicos mas insuﬁcientes e fracos diante da força dos imperadores que
dominam a Venezuela e o resultado não foi outro
senão a morte de todos eles.
Oscar Perez, segundo nos relatou o GM Juan Ubaldo foi iniciado em uma potência maçônica espúria e
posteriormente regularizou se na Grande Loja da
República Venezuelana. Militar que era e piloto de
helicóptero, certo dia apossou se de um e efetuou vários disparos contra prédios públicos. Ao contrapor se
daquela maneira cometeu crime, intentou contra seus
comandantes e como tal foi denunciado na esfera militar e foi expulso por sua Loja Maçônica em razão destes crimes.
No dia em que Oscar Perez disparou tiros de um
helicóptero contra os prédios públicos, o Venerável e o
Primeiro Vigilante de sua Loja foram detidos para
prestarem depoimento, pois o exército desejava esclarecer se o episódio era uma ação individual ou algo
com o envolvimento da própria maçonaria.
Embora tenha se esclarecido que o fato era de responsabilidade somente do nosso Ir. Oscar Perez o
governo passou a monitorar a maçonaria através do
serviço de inteligência.
A maçonaria da Venezuela está tão vigiada, que o
seu GM Juan Ubaldo teme até pela ajuda humanitária
que a GLRR e o GOB-RR lhe ofereceram, pois o
governo não tolerará que a maçonaria receba e distribua remédios aos irmãos ou profanos que necessitem.
Que esta ajuda colocará a maçonaria venezuelana em
uma situação de diﬁculdade, tanto que o GM Sérgio e
o GM Raimundo Nonato prontiﬁcaram se a rever a
forma como esses remédios seriam passados. Tendo
Juan Ubaldo aﬁrmado de que tal ajuda seria mais
prudente quando os irmãos venezuelanos atravessassem a fronteira em busca de socorro médico, o que
hoje é normal, diante da falência da saúde naquele

país.
Em síntese foram essas as conclusões que cheguei
após a reunião em Boa Vista e encerro sugerindo a
todos os Senhores que nos unamos em torno do GM
Sergio –GLRR, que vai monitorar e assistir os acontecimentos e socorrer os irmãos venezuelanos que busquem refúgio no Brasil sobre a melhor forma de reduzirmos os seus sofrimentos, neste sentido informo a
todos os Senhores que lá visitei dois dos quatro campos de refugiados instalados em Boa Vista, onde pude
observar as diﬁculdades da Defesa Civil e das Organizações não governamentais que lá se instalaram para
socorrer os refugiados, e foi diante desta necessidade
que ﬁz a doação em nome das Grandes Lojas que
compõem a CMSB de 400 Kg de frango na importância de 2.000,00 Reais.
Respeitosamente,
JORDÃO ABREU DA SILVA JUNIOR
SEC. GERAL DA CMSB
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SESSÃO DE POSSE DO EGRÉGIO TRIBUNAL CONTAS/GOB-MG
Na sede do Grande Oriente do Brasil-Minas Gerais,
reuniu-se em sessão de Posse, o Egrégio Tribunal de
Contas/GOB-MG.
Presidida pelo Ilustre Irmão Mauro Cesar Vieira,
tomaram assento à mesa diretora, o Eminente Irmão
Claudio William Alves, Grão-Mestre do Grande
Oriente do Brasil-Minas Gerais e o Eminente Irmão
Jose Eduardo Batista, Presidente da Poderosa
Assembleia Estadual Legislativa/GOB-MG. Para
composição da nova Diretoria, tomaram posse os
Ilustres Irmãos a saber:
Presidente: Luiz Henrique Bitencourt de Carvalho.
Vice-Presidente: Cleber Massafera Pereira.
Orador: Regis Moreira Pinto.
Secretário: Reginaldo Macedo.
Tesoureiro: Carlos Roberto Alves Coelho.
Na oportunidade foi empossado o novo Conselheiro, Ilustre Irmão Silvio Aparecido Crepaldi,
membro da ARLS Claudio das Neves nº1939, oriente de Uberlândia-MG, o qual estava acompanhado
de sua esposa Solange Simões Crepaldi.
No transcurso dos trabalhos, foram homenageados com a entrega de duas placas aos Irmãos Hercules Luna e Fabiano Massala de Freitas Victoi,

em agradecimento pelos relevantes serviços prestados ao Egrégio Tribunal de Contas, no exercício de
suas funções.
A Sessão contou com a presença de diversos

Irmãos que abrilhantaram o evento, oportunidade
em que parabenizaram à nova Diretoria e aqueles
que os antecederam, pelos profícuos trabalhos em
prol do GOB-MG.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA HOMENAGEIA A
LOJA MAÇÔNICA LUZ E PERSEVERANÇA NOS SEUS 30 ANOS
Representando a Assembleia Legislativa do Estado de
Rondônia, o deputado Jean Oliveira (MDB), entregou o
Voto de Louvor, propositura sua, à Loja Maçônica “Luz e
Perseverança” nº 2461 na comemoração dos seus 30 anos
de fundação. O Voto de Louvor foi entregue em sessão
solene na maçonaria na noite do dia 22.
Dentre várias autoridades presentes estavam o Eminente Grão-Mestre do Grande Oriente do Brasil (GOB),
Juraci Jorge da Silva, do Sereníssimo Grão-Mestre da
Glomaron, Aldino Brasil, o Grão-Mestre Honorário do
Grande Oriente do Brasil, Euclides Sampaio Froes, o
Kida, e o Venerável Mestre da Loja “Luz e Perseverança”, Cândido Rebouças.
No ato da entrega do Voto de Louvor, o deputado Jean
Oliveira ressaltou o trabalho da maçonaria na sociedade,
observando que a organização é uma escola mútua que
tem por programa obedecer às leis do país, viver segundo
os ditames da honra, praticar a justiça, amar o próximo,
trabalhar incessantemente pela felicidade do gênero
humano para conseguir sua emancipação progressiva e
pacíﬁca.
“Observando os preceitos da maçonaria percebe-se e
sente-se o quanto essa organização é importante para
nosso país nesse momento em que vivemos uma crise
moral, ética e de valores sem precedentes na história.
Nunca o fazer maçônico foi tão importante pro Brasil”,
disse o deputado.
Presente na sessão solene também estava o vereador
Márcio Oliveira (MDB), que na ocasião representou a
Câmara Municipal de Porto Velho e entregou a Moção de
Aplauso, propositura sua, à Loja Maçônica “Luz e Perse-
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verança” nº 2461, em alusão aos serviços prestados ao
nosso município ao longo dos seus 30 anos de existência.
No ato da entrega da Moção de Aplauso, o vereador
disse que “ diante das atividades prestadas pela Loja
Maçônica 'Luz e Perseverança', precisamos conscientizar
a população para a importância e o valor dos serviços
prestados pela maçonaria. Então nada mais justo e opor-

tuno, homenagearmos essa grandiosa sociedade cível
pelo muito que representa para a população de Rondônia,
em especial a do município de Porto Velho, agraciando-a
com uma Moção de Aplauso pelos serviços prestados ao
bem comum de toda a população”.
Fonte: www.rondoniagora.com

